
 

 

 

 

 

Zamówienia przyjmujemy do dnia 25.03.2021 osobiście w Barze Proste Smaki codziennie od 12.00 – 18.00 lub  

mailowo a.zawada@eurohotel.swarzedz.pl  

(przy zamówieniu mailowym prosimy oczekiwać na przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia). 

 Wpłata przy dokonaniu zamówienia w wysokości 100% wartości zamówienia. 

 

Odbiór dań 3 kwietnia 2021 od godziny 8.00 – 10.00 w EuroHotelu Swarzędz. 

Imię i nazwisko:  
 
Nr tel: 
 
Płatność: 

Świąteczne Specjały 
Schab wolno pieczony w ziołach  1 kg (8p) 55 zł  
Schab świąteczny faszerowany białą kiełbasą  1 kg (8p) 60 zł  

Kiełbasa biała własnego wyrobu bez konserwantów  1 kg  24 zł  
Domowy pasztet wołowo - wieprzowy z żurawiną  500g 32 zł  

 Zupy  
Barszcz czerwony na wędzonce 1 litr 19 zł  
Żurek wielkanocny na naturalnym zakwasie z białą kiełbasą  1 litr 28 zł  

Na świąteczny obiad  
De volaille z masłem i pietruszką 120 g 14 zł  
Kotlet szwajcarski - filet drobiowy faszerowany serem i szynką 120 g 14 zł  
Filet drobiowy w panco faszerowany fetą i szpinakiem  120 g  14 zł  

Filet drobiowy z mozzarellą i suszonymi pomidorami 120 g 14 zł  
Roladka drobiowa w panierce sezamowej faszerowana 
pieczarkami, żółtym serem i papryką  

120 g  14 zł  

Filet z kaczki z sosem pieczeniowym 100ml 160 g 18 zł  

Zraz wołowy z sosem pieczeniowym 100 ml 140 g  17 zł  
Zraz wieprzowy z sosem pieczeniowym 100 ml 140 g  15 zł  
Polędwiczki  wieprzowe w sosie grzybowym 140 g  14 zł  

Łosoś grillowany z koprem i cytryną 140 g 24 zł  

Zimne przekąski 
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  85 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 

 
95 zł 

 

Plater rybnych przekąsek garmażeryjnych: 
- Pstrąg  
- Sandacz 
- Łosoś 

10 porcji 95 zł  

Z naszej autorskiej cukierni 
Sernik na wiejskim twarogu ze śmietaną na ekologicznych 
jajkach 

Blacha 
30x25 

90 zł 
 

 

Wialkanocna Baba Marmurkowa ok. 22cm 40 zł  
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