RESTAURACJA
PELIKAN
Dania wigilijne na wynos
ZUPY
Zupa grzybowa z łazankami (300ml)
Barszczyk czerwony (300ml)
Krem borowikowy (300ml)

12,00 zł

PRZYSTAWKI

7,00 zł
14,00 zł

Tatar z łososia z ogórkiem (100g)

16,00 zł

Rolada z łososia z serkiem

DANIA GŁÓWNE

mascarpone (100g)

16,00 zł

Śledź w oleju (100g śledzia)

10,00 zł

Śledź na konfiturze

Uszka z pieczarkami (1 szt)

1,60 zł

z czerwonej cebuli (100g śledzia)

11,00 zł

Krokiet z kapustą i grzybami (1 szt)

4,00 zł

Karp po żydowsku (100g karpia)

11,00 zł

Karp smażony (dzwonki-100g ryby)

9,00 zł

Karp w galarecie (100g karpia)

9,00 zł

Filet z pstrąga w galarecie z imbirem

Miruna smażona
z sosem tatarskim (100g ryby)

9,00 zł

oraz trawą cytrynową (100g pstrąga)

13,00 zł

Kapusta z grochem (100g)

4,50 zł

Pstrąg faszerowany po włosku (100g)

11,00 zł

Pierogi ruskie (1 szt.)

2,50 zł

Ryba po grecku (100g)

Pierogi z kapustą i grzybami (1 szt.)

3,00 zł

Tortille z łososiem, warzywami
i serkiem wasabi (półmisek)

DESERY
Ciasteczka migdałowe (100g)

38,00 zł

Sałatka jarzynowa (100g)

5,50 zł

Sałatka śledziowa (100g)

6,50 zł

Sałatka z czerwonej kapusty
14,00 zł

Sernik (100g)

5,00 zł

Ciasto Orzechowe, Toffie (100g)

6,00 zł

z rodzynkami i orzechami (100g)

Zamówienia można składać telefonicznie lub mailowo do dnia 20.12.2021r
w godzinach 7:30-21:00.
Odbiór potraw w dniu 24.12.2021 w godzinach 8:00 - 13:00.

+42 276 44 46

9,00 zł

biuro@pelikan.info.pl

6,50 zł

RESTAURACJA
PELIKAN
Dania świąteczne na wynos
ZUPY

DESERY

Rosół na wiejskiej kurze
z makaronem (350ml)

10,00 zł

Krem z włoskich pomidorów San
Marzano z oliwą bazyliową
i wędzonym twarogiem (350ml)

13,00 zł

Zalewajka z lokalną wiejską
kiełbasą z koźlarzami (350ml)

12,00 zł

cebulą, musztardą djon
i majerankiem) w sosie własnym
17,00 zł

Schab sous vide w sosie
myśliwskim (1 szt.- 150 g mięsa, 50
16,00 zł

Filet z kurczaka
15,00 zł

Udko po francusku (udko

6,00 zł

DODATKI SKROBIOWE (200G)
Kluski śląskie

7,00 zł

Ziemniaki po parysku

7,00 zł

6,00 zł

Buraki zasmażane

6,00 zł

PRZYSTAWKI
(PÓŁMISEK DLA OK. 4 OSÓB)
Tortilla z kurczakiem
19,00 zł

Tortilla z łososiem wędzonym,
świeżym ogórkiem i serkiem
24,00 zł

Śledź w oleju lnianym z cebulą

francuską i żółtym serem, owinięte
16,00 zł

Kaczka po tyrolsku (100g)

7,00 zł

Gęś faszerowana kaszą pęczak

8,00 zł

i zielonym pieprzem

22,00 zł

Sałatka ziemniaczana z boczkiem

23,00 zł

Pasztet z sosem cumberland

19,00 zł

Rotsbeef z rukolą i sosem
kaparowo-chrzanowym

30,00 zł

Indyk z musem z mango i chilli

26,00 zł

Zamówienia można składać telefonicznie lub mailowo do dnia 20.12.2021r w godzinach
7:30-21:00. Kaczki i gęsi prosimy o zamawianie maksymalnie do dnia 17.12.2021r.
Odbiór potraw w dniu 24.12.2021 w godzinach 8:00 - 13:00.

+42 276 44 46

6,00 zł

Colesław

wasabi

z kurczaka bez kości z musztardą

(100g)

Ciasto Orzechowe, Toffie (100g)

i warzywami

z mozzarellą, pomidorami secchi

boczkiem) (1 szt.- 150g)

5,00 zł

z koprem

boczkiem, ogórkiem kwaszonym,

i świeżą bazylią (1szt.-150g)

Sernik (100g)

Surówka z białej kapusty

Zraz wołowy (faszerowany

ml sosu)

14,00 zł

SURÓWKI (150G)

DANIA GŁÓWNE

(1szt. - 150g mięsa, 50 ml sosu)

Ciasteczka migdałowe (100g)

biuro@pelikan.info.pl

