Oferta Kolacji Wigilijnej
Zestaw składający się na jedną osobę (rezerwacja stolików na dzień 24.12.2018 )
Cena 60 zł/os.
 Czerwony barszcz na domowym zakwasie z grzybowymi uszkami 200 ml; 5 szt.
 Zupa grzybowa z wędzonym pstrągiem 250 ml

WIGILIA 2018

 Cepeliny ziemniaczane z kapustą i grzybami 1 szt.
 Smażony filet z sandacza z porem i warzywami 190 g

w Karczmie Solina

 Pierogi z makiem i bakaliami na słodko , pierogi ruskie (po dwie sztuki z każdego rodzaju)
 Kapusta z grochem i suszonymi śliwkami 250 g
 Kompot z suszu i świeżych owoców 250 ml
 Na słodko strudel jabłkowy z orzechami 220 g
Uwaga
 Stoliki rezerwowane będą wyłącznie na dzień

24.12.2018 w godz. 16:00 - 18:30
 Rozpoczęcie kolacji wigilijnej nastąpi o godz. 16:30
 W dniu Wigilii Karczma czynna do godz. 18:30
 W pozostałe dni świąteczne czynna w godz. 12:00-21:00
Rezerwacja Stolików:
Paweł Potoczny tel. 665 094 877
*Warunkiem rezerwacji będzie wpłacenie zaliczki w kwocie 20zł/os,
która będzie odliczona od rachunku.
Prosimy o wpłatę zaliczki na numer konta:

48 1020 2980 0000 2402 0058 8855
z tytułem: Wigilia 2018, (Nazwisko, ilość osób)

Oferta Dań Realizowanych na Wynos
Zupy
Zupa grzybowa ze smażonymi kurkami 1l

26 zł

Czerwony barszcz na domowym zakwasie 1l

15 zł

Przystawki Gorące (cena za 1 porcję )
Pierogi z kaszą i twarogiem 8 szt

16zł

Pierogi ruskie 8 szt

14 zł

Krokiety z kapustą i grzybami 1 szt

8 zł

Uszka z grzybami 6szt.

6 zł

Kapusta z grochem i suszonymi śliwkami 250 g

13 zł

Przystawki na Zimno
Śledź po bieszczadzku z cebula, smażonym czosnkiem i marynowanymi grzybami 200 g

15 zł

Schab faszerowany suszonymi owocami w galarecie 250 g

18 zł

Pstrąg wędzony z rozmarynem ( na wagę za 100 g)

14 zł

Mięsa pieczone ( cena za 1kg)
Baleron pieczony w musztardzie francuskiej

40 zł

Wolno pieczony schab z galaretką

50 zł

Galantyna drobiowa z kurczaka

40 zł

Pieczona kaczka w całości z owocami sos tymiankowy

55 zł

Na Państwa zamówienia czekamy do 19 grudnia

Serdecznie zapraszamy
Zamówienia przyjmuje szef Kuchni Patryk Madera
tel. 880 443 248

*Dla większej grupy możliwe rabaty.

