
 

Oferta Dao Świątecznych na wynos 
 
 

Wszystkie zamówione dania będą szczelnie zapakowane w naczynia jednorazowe. Istnieje możliwośd 
zamówienia połowy proponowanej porcji. 

 
 Zupy:  
 
Krem z buraków aromatyzowany imbirem i miodem     20 PLN (1 litr) 
Tradycyjny czerwony barszcz z majerankiem     20 PLN (1 litr) 
Żurek na zakwasie z pieczonymi borowikami aromatyzowany suszonymi grzybami 30 PLN (1 litr) 
Żurek tradycyjny z ziemniakami pieczoną kiełbasa aromatyzowany suszonymi grzybami 30 PLN (1 litr) 
Zupa krem z borowików smażonych na maśle z szalotkami    35 PLN (1 litr) 
Zupa rybna z łososiem, dorszem na ostro z papryką i pomidorami   25 PLN (1 litr) 
Pikantna zupa rybna z łososiem i krewetkami, świeżą kolendrą, trawą cytrynową, 
mlekiem kokosowym        35 PLN (1 litr) 
 
 Dania na ciepło: 
 
Pierogi z kapusta kiszoną zasmażana z cebula i grzybami    30 PLN (1 kg / 20 szt.) 
Uszka z farszem z suszonych grzybów      35 PLN (1 kg / 40 szt.) 
Kołduny z baraniną        40 PLN (1 kg / 40 szt.) 
Krokiety faszerowane kapustą kiszona zasmażana z grzybami    5 PLN (150g / 1 szt.)  
Gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami      8 PLN (200g / 1szt.) 
 
Pierś indyka faszerowana grzybami aromatyzowanymi pasta truflową z sosem 
grzybowo truflowym        48 PLN (1 kg) 
Pierś kurczaka faszerowana szpinakiem i ricottą z sosem śmietanowo-szpinakowym 45 PLN (1 kg) 
Pieczona pierś kaczki faszerowana borowikami i aromatyzowana majerankiem w sosie 
grzybowym         65 PLN (1 kg) 
Pstrąg faszerowany groszkiem marchewką brokułami i kalafiorem i świeżymi ziołami 46 PLN (1 kg) 
Rolada z łososia faszerowana szpinakiem i ricottą     72 PLN (1 kg) 
Rolada z polędwicy wołowej faszerowana oliwkami, suszonymi pomidorami i ziołami 160 PLN (1 kg) 
Kaczka wyluzowana z kości z farszem mięsnym z grzybami i majerankiem w całości 140 PLN (1,5 kg / szt.) 
Kurczak wyluzowany z kości z farszem mięsnym z kasztanami  w całości  90 PLN (1,2 kg / szt.) 
Udko kaczki confit        18 PLN (150g / szt.) 
Pierś gęsi duszona w sosie wiśniowo piernikowym z przyprawami korzennymi  25 PLN (200g / szt.) 
 
 Pieczone mięsa: 
 
Pieczeo z karczku wieprzowego marynowanego w czosnku i rozmarynie  48 PLN (1 kg) 
Soczysty schab faszerowany śliwkami wędzonymi z sosem śliwkowym   52 PLN (1 kg) 
Rolada z pieczonego boczku ze świeżymi ziołami i majerankiem z sosem musztardowym 42 PLN (1 kg) 
Pieczony rostbef na sposób angielski z sosem tatarskim    60 PLN (1 kg) 
Szynka pieczona pikowana goździkami      55 PLN (1 kg) 
Pasztet z żurawiną własnej produkcji      48 PLN (1 kg) 
 
 Przystawki: 
 
Panierowane filety z dorsza w sosie greckim     5 PLN (100g / szt.) 
Rolmopsy ze śledzia z jabłkiem i cebulą w śmietanie     4 PLN (100g / szt.) 
Rolmopsy ze śledzia z pastą z wędzonej makreli, ogórka kiszonego i pieczarek  4 PLN (100g / szt.) 
Pieczone śledzie w zalewie octowej z blanszowana cebulą    4 PLN (100g / szt.) 



 

Filety z łososia z ziołami w delikatnej galaretce rybnej    8 PLN (120g / szt.) 
Roladka z sandacza z rakami w delikatnej galaretce rybnej    9 PLN (120g / szt.) 
Karp po żydowsku z rodzynkami w galarecie     7 PLN (120g / szt.) 
Tymbalik z łososia i dorsza z jajkami przepiórczymi w galaretce   9 PLN (120g / szt.) 
Tymbalik z kurczaka z warzywami w delikatnej galaretce    6 PLN (120g / szt.) 
Rolada z wędzonego łososia z musem ziołowym i wędzoną makrelą   64 PLN (1 kg) 
 
 
 Dodatki: 
 
Kapusta kiszona zasmażana z borowikami      30 PLN (1 kg) 
Czerwona kapusta z boczkiem duszona z czerwonym winem    26 PLN (1 kg) 
 
Sos borowikowy na śmietanie       50 PLN (1 litr) 
Sos tatarski         30 PLN (1 litr) 
 
Pikantne ogórki w zalewie curry       20 PLN (1 litr) 
 
 Desery: 
 
Tradycyjny sernik na czekoladowym spodzie z kruszonką czekoladową   60 PLN (10 porcji) 
Tarta cytrynowa ze skórką cytrynową      50 PLN (10 porcji) 
Ciasto marchewkowe        60 PLN  (15 porcji)  
Piernik          60 PLN (15 porcji) 
Tiramisu          80 PLN  (15 porcji) 
 
 
Zamówienia prosimy składad mailowo pod adresem: daria@mkgastro.pl 
 
Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie zwrotne. 
 
Płatnośd za zamówienie może byd wykonana gotówką, kartą płatniczą lub środkami z konta bistro. 
 
Zamówienia przyjmowane są do 19 grudnia. 
 
Wydawanie zamówieo odbywad się będzie w piątek 23 grudnia do godziny 16:00 
 
Ciasta wydawane są w blachach – kaucja wynosi 20 PLN (zwrotna przy zwrocie) 
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