
               Menu wigilijne 
                                 Oferta ważna do 30.12.2022r.

Śliczna gwiazda wschodzi nam
        już na niebie światłem lśni,                                              

     bo w Betlejem przyszedł Pan,
         Jezus się narodził dziś.

 
Szanowni Państwo !

Restauracja Smak Regionu zaprasza 
do spotkania świątecznego 

Chcielibyśmy Państwu zaproponować uroczyste menu 

Opłatek dla każdego – 1,00 zł / osobę

Zupa
Barszcz z uszkami 9,00 zł / osobę / osobę

Zupa grzybowo-cebulowa  12,00 zł / osobę

Danie Główne
 wieloporcjowe  3 rodzaje ryby 1,5 kawałka na osobę

65,00 zł / osobę

- karp panierowany 
- łosoś

- dorsz panierowany w słoneczniku

( możliwość zamiany 1 rodzaju ryby na 1 rodzaj mięsa ( do wyboru:) 
 rolada wieprzowa, kotlet schabowy,
 filet z piersi kurczaka panierowany,

 panierowana sakiewka z piersi kurczaka z  mozzarellą i suszonymi pomidorami)

Dodatki: Ziemniaki, frytki, kapusta zasmażana

lub 

Danie Główne 
jednoporcjowe  (do wyboru :) 

Dorsz panierowany w słoneczniku 
podany z kapustą z grzybami i purèe ziemniaczanym 42,00 zł / osobę

                Karp panierowany podany z ziemniakami purèe oraz kapustą z grzybami 44,00 zł / osobę

                  Łosoś  podany z ziemniakami gotowanymi i zestawem surówek 59,00 zł / osobę



Deser
Ciastko świąteczne 9,00 zł / osobę

Mała szarlotka 9,00 zł / osobę

Kawa i herbata w termosach ( bez ograniczeń ) 8,00 zł / osobę
Napoje owocowe i woda niegazowana w dzbankach ( bez ograniczeń ) 6,00 zł / osobę

Kompot z suszonych owoców 4,00 zł / osobę

Dodatki 
Owoce 8,00 zł / osobę

Cukierki 8,00 zł / osobę
Ciasteczka 15,00 zł / osobę

   Zimna płyta
 zestaw 45,00 zł / osobę

Półmisek swojskich wędlin i serów
Śledź w śmietanie z cebulką i jabłkiem

Ryba po grecku
Pasztet z konfiturą żurawinową

Sałatka jarzynowa 
Sałata ziemniaczana

Pieczywo i masło

Gorąca kolacja 
Żurek śląski   11,00 zł / osobę 

Gulasz  20,00 zł / osobę 
Barszcz z krokietem 12,00 zł / osobę

**********************

Alkohol własny z banderolą

Restauracja zastrzega, aby wprowadzony alkohol 
posiadał banderolę na butelce:) Dziękujemy

lub 
 alkohol z  restauracji (do wyboru :) 

Wyborowa  0,5 L / 40,00 ZŁ      Ogiński 0,5 L/ 45,00 ZŁ          Finlandia 0,5 L / 50,00 ZŁ

Mając na uwadze ...
po godzinie 23.00  każda rozpoczęta godzina 100 zł dodatkowo płatna 

               Z przyjemnością dostosujemy ofertę do Państwa oczekiwań.
   W kwestii rezerwacji terminu oraz ustalenia szczegółów prosimy 

                o kontakt telefoniczny 506-893-224 – imprezy okolicznościowe
                                                                      Serdecznie zapraszamy!


