ZUPY 200ml
Złocisty rosół z makaronem
Krem cebulowy z grzanką
Żurek staropolski z jajem i białą
kiełbasą
Barszcz biały z jajem i wędzonką
Krem z pieczarek aromatyzowany
czarną truflą

1 porcja
5,00 zł
5,00 zł

ZAKĄSKI

Szynka po szwajcarsku

1 porcja
5,00 zł
5,00 zł

6,00 zł

Szparagi w szynce

5,00 zł

6,00 zł

Roladka drobiowa ze szpinakiem fetą

6,00 zł

8,00 zł

Roladka z indyka z morelą i figą

6,00 zł

Krem z pomidorów

10,00 zł

Krem borowikowy

12,00 zł

DANIA OBIADOWE 100-120 g
Rolada wieprzowa z porem

1 porcja
7,00 zł
8,00 zł

Sznycel drobiowy

8,00 zł

Zrazy wieprzowe z ogórkiem, boczkiem
i cebulką

9,00 zł

De vollay (z masełkiem i pietruszką)

9,00 zł

Cordon Blue ( z szynką i serem )

9,00 zł
9,00 zł

Golonka b/k w sosie chrzanowym

Rolada drobiowa ze szpinakiem
Roladka drobiowa owinięta boczkiem
z grzybami i czosnkiem
Karkówka z grilla w sosie z zielonego
pieprzu
Żeberka BBQ
Luzowane udko kurczaka faszerowane
ziołami
Luzowane udko kurczaka faszerowane
pomidorami i mozzarellą
Poliki wołowe duszone z kasztanami i
trawą żubrową
Polędwiczka wieprzowa na truflowym
sosie
Indyk w sosie kurkowym
Dorsz smażony z sosem kaparowym
Łosoś otulony szpinakiem w
towarzystwie pomidorów
Łosoś z grilla z sosem koperkowym

9,00 zł

50-70g

Szynka po rusku

Roladka z udka z kurczaka z
pomidorem suszonym i mozzarellą
Tortilla z sałatą i grillowanym
kurczakiem
Pasztet z królika
Pasztet staropolski domowy
Pstrąg w galarecie
Pieczona karkówka ze śliwką
Schab faszerowany musem
chrzanowym
Schab Sovie pod kaparowym sosem
Mini tarta z ciasta francuskiego ze
szpinakiem i serem
Tatar z łososia z kaparami

6,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
10,00 zł

Roladka z łososia

10,00 zł
10,00 zł

INNE

1 porcja

100g

9,00 zł

Biała kiełbasa z grilla w duszonej
cebuli
Biała kiełbasa z pieca na złoto

10,00 zł

Kopytka

4,00 zł

10,00 zł

Kluski śląskie

4,00 zł

12,00 zł

Kapusta zasmażana

4,00 zł

12,00 zł

Sałatka jarzynowa

5,00 zł

12,00 zł
13,00 zł

Bukiet Surówek

6,00 zł
5,00 zł

9,00 zł

15,00 zł
15,00 zł

Szpinak z kremówką i czosnkiem
Kiełbasa domowa prosto z wędzarni /
1 kg
Polędwiczka wędzone na zimno w
wiśniowym dymie (300 g sztuka )
Ziemniaki opiekane

5,00 zł
5,00 zł

39,00 zł
45,00 zł
5,00 zł

Czarnowo 40 C , Trasa nr 80
e-mail: czardasz.czarnowo@wp.pl
e-mail: czardasz.czarnowo@gmail.com
tel:
512-735-639
tel.
503-873-401

DANIA GŁÓWNE
Golonka tradycyjna z kością na
kapuście
Pieczeń z karkówki w sosie z zielonego
pieprzu
Pieczeń wieprzowa z jabłkami w
ciemnym sosie

CENA/KG
35,00 zł
45,00 zł
45,00 zł

Szynka pieczona w całości

45,00 zł

Kaczka w pomarańczach

65,00 zł

KOLACJA 100g

CENA/SZT

Ragu z wieprzowiny
Barszczyk z pasztecikiem
Bigosik staropolski

ZAKĄSKI

50-70g

1 porcja

Jaja w majonezie z rzodkiewką i
szczypiorkiem
Jaja w buraczkach na czerwono z
musem chrzanowym
Jaja w sosie tatarskim z pstrągiem i
rukolą
Jaja faszerowne pieczrką z fetą i
pietruszką
Jaja z pastą z makreli i suszonymi
pomidorami

1,20 zł
1,20 zł
1,50 zł
1,60 zł
1,60 zł

8,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

Minimalne zamówienie to 10 porcji z danego asortymentu.
Należy ustalić :
1. Wynos




na jednorazowych opakowaniach niezwrotnych – koszt 1 zł za opakowanie (półmisek
i karton)
na naszych półmiskach za kaucją lub ewentualnie
na półmiskach, opakowaniach dostarczonych przez Klienta – Należy dopisać to przy
składanym zamówieniu.

2. Termin, godzinę realizacji i odbioru zamówienia.

Zamówienia składamy:
e-mail: czardasz.czarnowo@gmail.com
tel. 503-873-401 – Dorota Pawska
Czarnowo 40 C , Trasa nr 80
e-mail: czardasz.czarnowo@wp.pl
e-mail: czardasz.czarnowo@gmail.com
tel:
512-735-639
tel.
503-873-401

