


 

Zamówienia przyjmujemy do 18 grudnia 2022r. Płatność 100% przy zamówieniu w Barze Obiadowym Proste Smaki, 
ul. Cieszkowskiego 33. Odbiór potraw 24.12.2022, w godz. 8.00 - 10.00 w Sali Bankietowej EuroHotelu Swarzędz. 

Świąteczne specjały 
Kremowa zupa z grzybów leśnych 1 litr 43 zł  
Barszcz czerwony 1 litr 27 zł  
Żur staropolski na zakwasie z boczkiem i wiejską kiełbaską 1 litr 38 zł  
Karp po królewsku z rodzynkami (filet saute, smażony) 150 g 26 zł  
Sandacz (filet saute, smażony) 150 g 29 zł  
Łosoś z koprem i cytryną (filet saute, smażony) 150 g 33 zł  
Sos z grzybów leśnych 1 litr 60 zł  
Makiełki pełne bakalii  0,5 kg 31 zł  
Kapusta z grzybami 1 kg 33 zł  
Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi (ręcznie lepione) 0,5 kg 23 zł  
Pierogi z mięsem (ręcznie lepione) 0,5 kg 27 zł  
Ryba po grecku (morszczuk) 1 kg 50 zł  
Śledź w sosie tatarskim 1 szt. 9 zł  
Śledź w oleju z grzybkami marynowanymi i cebulą 150 g 10 zł  
Śledź w śmietanie z jabłkami i owocem granatu 150 g 10 zł  
Pasztet z kaczki z pistacjami – POLECAMY!  500g 52 zł  

Na świąteczny obiad 
Kotlet de volaille z masłem i pietruszką 150 g 17 zł  
Kotlet szwajcarski - filet drobiowy faszerowany serem i szynką 150 g 17 zł  
Filet drobiowy z mozzarellą i szpinakiem 150 g  17 zł  
Roladka drobiowa  faszerowana pieczarkami, żółtym serem, papryką 
w panierce sezamowej 

150 g  17 zł  

Filet drobiowy owinięty w szynkę parmeńską w sosie tymiankowym 140 g 17 zł  

Filet z wielkopolskiej kaczki z sosem pieczeniowym 100ml 160 g 29 zł  

Zraz wołowy z sosem pieczeniowym 100 ml 140 g  24 zł  

Zraz wieprzowy z sosem pieczeniowym 100 ml 140 g  18 zł  

Polędwiczki wieprzowe faszerowane grzybami 140 g  19 zł  

Sos pieczeniowy 500ml 18 zł  

Sałatki 
Sałata grecka – z serem feta, oliwkami, świeżymi warzywami i 
vinaigrette 

500 g 33 zł 
 

 

Sałata z grillowanym kurczakiem w sosie koktajlowym  500 g 36 zł 
 

 

Sałata z serem pleśniowym, gruszką i orzechami 500 g 39 zł 
 

 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 500 g 35 zł  

Świąteczne platery garmażeryjne 
Plater zimnych przekąsek garmażeryjnych: rolada z indyka z farszem 
mięsnym i papryką, filet drobiowy w tymianku  z musem chrzanowo-
jabłkowym,  schab ze śliwką, szparagi w szynce 

12 
porcji 

109 zł  

Plater zimnych przekąsek garmażeryjnych: rolada drobiowa ze 
szpinakiem i serem lazur, filet z indyka z brzoskwinią, schab 
faszerowany pieczarką i suszonymi pomidorami, polędwiczka 
wieprzowa faszerowana grzybami. 

12 
porcji 

123 zł  

Plater rybnych przekąsek garmażeryjnych: pstrąg, sandacz, łosoś. 
 

10 
porcji 

130 zł  


