
niepowtarzalny smak 
i zapach Świąt 

Świąteczne Dania na wynos



Świąteczne Dania na wynos

Grzybowa leśna                                                           18 zł
Barszcz z uszkami 

Barszcz czysty                                                              10 zł
Rosół złocisty 

Krem borowikowy z grzankami 

Zupy   (porcja 300 ml.)

            (uszka podawane osobno 6 szt. na porcję) - 16 zł

            (makron, marchewka, pietruszka osobno)     13  zł

            (pakowane osobno)                                                  16 zł



Łosoś w sosie koperkowym  (250g) 

Polędwiczka z dorsza z prażonymi migdałami 

Karp smażony  na masełku  (250 g)                              24zł
Ryba po grecku  (250 g)                                                    28 zł
Pierogi ruskie ( 7 szt. na porcję)                                     22 zł
Pierogi z kapustą i grzybami ( 7 szt. na porcję)      26 zł
Krokiety z kapustą i grzybami 1 szt.                             10 zł
Krokiet z mięsem 1 szt. .                                                     12  zł
Uszka z grzybami 1 kg                                                       150 zł

          Dania główne
 

            sos podawany osobno                                                       32zł

           i sosem szpinakowym (250g)                                            32zł



 Śląska rolada wołowa ( 2 szt. na porcję)                     32 zł

Śląska rolada wieprzowa ( 2 szt. na porcję)                29 zł

Kotlet de volaille z masełkiem i pietruszką (200g)    24zł

Kotlet de volaille z pieczarkami(200g)                            24 zł

Kotlet de volaille z szynką i serem(200g)                       24 zł

Złocisty kotlet schabowy(180g)                                       22 zł

Udko z kaczki                                                                               24 zł

          Dania główne

 



Dodatki do dań

 

Kluski śląskie ( 5 szt. na porcję ) surowe                    7 zł

Sałatka jarzynowa 500g                                              26  zł

Kapusta czerwona  500 g                                              24 zł

Kapusta zasmażana kiszona z grzybami 500g    24  zł

Kapusta zasmażana  500 g                                           21  zł

Buraczki na zimno 500g                                                  18  zł

Sos pieczeniowy   100 ml                                                  6 zł



Przekąski
 
Filet z dorsza galarecie – półmisek 6 osób –                     70 zł
Galaretka drobiowa z warzywami                                     8 zł/szt.
Ozory w galarecie w warzywami                                       7 zł./szt.
Tymbalik z halibuta z zielonym groszkiem, 
marchewką i koprem                                                               12zł/ szt.
Karczek w sosie tatarskim (półmisek 6 osób)                     35 zł
Smalec 300 ml                                                                                    24 zł
Sałatka śledziowa 500 gr                                                            35 zł
Śledź w oleju 300 gr                                                                        30 zł
Pasztet z gęsi   0,5 kg                                                                     40 zł



Zapraszamy

Restauracja Salomon
Joanna Rutowicz 

tel: + 48 507 488 646

Restauracja Antek
Lucyna Wieszala

tel: + 48 508 597 725

Zamówienia przyjmujemy
 do 17.12.2022 r 



Do zobaczenia  
  niech te Święta będą wyjątkowe


