
Oferta Wielkanocna

Zapraszamy do składania zamówień na dania wielkanocne przygotowane przez Szefa Kuchni Łukasza Federowicza, osobiście  
lub drogą mailową na adres info@restauracjastarydom.pl do dnia 3 kwietnia podając datę i godzinę odbioru oraz numer telefonu.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zamówień.
Potwierdzeniem rezerwacji zamówienia będzie 100% przedpłata dokonana na miejscu lub na rachunek bankowy:  

Restauracja Stary Dom, nr: 18 1020 1068 0000 1502 0174 3855. 

Zapraszamy po odbiór w dniach 7 kwietnia w godz. 1200 - 2100 oraz 8 kwietnia w godz. 1200 - 1900. 

Wraz z całym zespołem życzymy zdrowych,spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Przystawki
Sałatka jarzynowa 1 porcja  39 zł 

Papryczki faszerowane wiejskim serkiem 1 porcja  39 zł 
z liśćmi świeżej rukoli (3 szt)

Tradycyjny śledź w oleju lnianym  1 porcja  39 zł 

Śledź po kaszubsku  1 porcja  41 zł

Śledź pod pierzynką z białych warzyw 1 porcja  43 zł  

Galareta z wieprzowych nóg  1 porcja  37 zł 

Schab po warszawsku  1 porcja  49 zł 
z gotowanym jajkiem i tartym chrzanem

Krucha tarta  8 porcji  89 zł 
ze szpinakiem, serem feta i karmelizowaną cebulką

Pasztet domowy wieprzowo-cielęcy  1 kg  89 zł 

Dania Główne
Pierogi cielęce   1 porcja (7 sztuk)  39 zł 

Pierogi ukraińskie (dawniej ruskie)  1 porcja (7 sztuk)  39 zł

Pierogi z kozim serem   1 porcja (7 sztuk)  43 zł 
i świeżym szpinakiem

Pieczeń z indyka z ziemniaczanym purée,  1 porcja  55 zł 
sosem z białego wina i kandyzowanych owoców 

Skoki z królika  1 porcja  65 zł 
z glazurowaną marchewką i domowymi kopytkami 

Filet z sandacza  1 porcja  79 zł 
zapiekany w konfiturze z porów z ziemniaczanym purée 

Pół kaczki z modrą kapustą,  1 porcja  79 zł 
kluskami śląskimi i sosem żurawinowym

Zupy  
Wielkanocny żur na domowym zakwasie       0,9 litra           79 zł 
z prawdziwkami i białą kiełbasą z Biebrzy

Ciasta i torty

Strudel malinowo-porzeczkowy  5 porcji  80 zł

Strudel z serem  5 porcji 80 zł

Placek drożdżowy  6 porcji 84 zł

Baba drożdżowa  6 porcji   85 zł

Wielkanocny mazurek czekoladowy 4 porcje 90 zł

Wielkanocny mazurek kajmakowy  4 porcje 90 zł

Wielkanocny mazurek orzechowy  4 porcje 90 zł

Sernik domowy  5 porcji 95 zł

Makowiec  10 porcji 150 zł

Tort bezowy kawowy  8 porcji  208 zł    

Tort bezowy żurawinowy  8 porcji 208 zł    

Tort bezowy malinowy  8 porcji  208 zł    

Tort bezowy pistacjowy  8 porcji 224 zł   

Tort czekoladowo-pralinowy  10 porcji  290 zł    

Tort nugatowy  10 porcji  290 zł 

Tort truflowy  10 porcji 300 zł    

Tarta adwokacka  10 porcji 270 zł


