
WIELKANOCNE 
MENU NA WYNOS

 

Na Państwa zamówienia czekamy do 26 marca 2021 r.
Wymagana jest przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia.

Wszystkie ceny podane są w złotych i zawierają podatek VAT.
 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Cafebristol@luxurycollection.com

T +48 22 55 11 828



PRZYSTAWKI PLN  
(1 porcja)

Jajka faszerowane z foie gras (2 połówki) 10

Jajka faszerowane z musem truflowym (2 połówki) 8

Jajka faszerowane z łososiem wędzonym i awokado (2 połówki) 8

Krucha babeczka z musem paprykowym, sałatka ze szparag i pomidorków (1 szt) 12

Krucha babeczka z musem z jajek i krewetką (1 szt) 12

Krucha babeczka z musem z szynki wędzonej i jajkiem przepiórczym (1 szt) 12

Śledzie matjasy w sosie tatarskim (200g) 20

Śledzie matjasy z olejem rzepakowym, szczypiorkiem i jabłkiem (200g) 20

Łosoś marynowany w zakwasie buraczanym, sos musztardowy (150g) 25

Rolada z kaczki z pistacjami, duszone wiśnie (150g) 25

Wiejski pasztet wieprzowy w boczku,marynowana gruszka z żurawiną (650g) 47

Galaretka z wieprzowiną, mus chrzanowy z pieczonym jabłkiem (100g) 15

Galaretka z perliczką i szparagami, dip paprykowy z ziołami (100g) 20

Sałatka z białej kiełbasy z papryką i czerwoną cebulą, dressing musztardowy (150g) 15

Sałatka z jajek z krewetkami i szparagami (150g) 25



ZUPY

Barszcz chrzanowy, klopsiki wieprzowe (200ml) 20

Rosół z kaczki, pierożki z kaczką i żurawiną (200ml) 25

DANIA GŁÓWNE

Polędwiczki wieprzowe w cieście francuskim z grzybami i szpinakiem, sos winny (350g) 45

Domowa biała kiełbasa, sos chrzanowy z jajkiem (150g) 30

Nóżki królika faszerowane grzybami, kapusta duszona z białym winem (200g) 45

Dorsz skrei w sosie polskim z jajkiem i szyjkami rakowymi (150g) 45

Pieczona młoda marchewka z wanilią (150g) 15

Kluseczki ziemniaczane z masłem ziołowym (150g) 15



DESERY

Tort ajerkoniak 95

Pascha z bakaliami 110

Sernik w polewie kajmakowej 95

Babka drożdżowa z rodzynkami i kandyzowaną skórką pomarańczową 69

Babka piaskowa w białej czekoladzie z kandyzowanymi owocami 69

Mazurek daktylowo-czekoladowy (500g) 55

Mazurek różano-cytrusowy (500g) 55

Mazurek orzechowo-kajmakowy (500g) 55


