Smaczne Go
BISTRO TASTE NA
ŚWIĄTECZNYM STOLE
zamówienia przyjmujemy do 20.12.2020
restauracja@concordiataste.pl | tel. 609 002 964

Przetwory
Konfitura z pomarańczy z dynią i imbirem (GF) (LF)

250 ml

15 zł

Powidła śliwkowe z cynamonem (GF) (LF)

250 ml

19 zł

Pâté z wątróbki z konfiturą z cebuli (GF)

250 ml

19 zł

Rillettes z kaczki z tymiankiem i szalotką (GF) (LF)

250 ml

19 zł

Truflowa pasta grzybowa (GF)

250 ml

25 zł

Sos cumberland ze skórką z pomarańczy i jagodami (GF) (LF)

250 ml

19 zł

Pâté z foie gras z gorzką czekoladą (GF) (LF)

165 ml

49 zł

Przystawki
Wędzony jesiotr Syberyjski z crème fraiche,
150 g

49 zł

anyżem i kremem balsamicznym (GF) (LF)

100 g

35 zł

Ryba po grecku z dorszem (GF) (LF)

250 g

19 zł

250 g

39 zł

rosti ziemniaczanym w oliwie porowym i palonym porem (GF)
Gravlax z łososia MOWI z koprem włoski,

Śledź w śmietanie z jajkiem i kiszonym ogórkiem
według rodzinnej receptury naszego Szefa Kuchni (GF)

Zupy
JEDEN SŁOIK
TO 3–4 PORCJE

Krem grzybowy z leśnymi grzybami i rozmarynem (V)

900 ml 39 zł

Czerwony barszcz z jabłkiem Reneta i majerankiem (V) (GF) (LF) 900 ml 29 zł
Czerwony barszcz na wędzonych kościach (GF) (LF)

900 ml 29 zł

Dania
JEDNA PORCJA
DLA 4–6 OSÓB

Kaczka faszerowana kaszą, żurawiną, jabłkiem i wątróbką

2000 g 159 zł

Długo pieczona karkówka w sosie z odpieku

1250 g

139 zł

Halibut dzwonki w maśle ziołowym

900 g

95 zł

Wegański Wellington z długo gotowanym selerem i grzybami

1000 g 59 zł

Dodatki
Kluseczki półfrancuskie (V) 900 ml 19 zł

Pyzy drożdżowe 4 szt. 15 zł

Buraczki zasmażane (V) (GF) (LF) 900 ml 19 zł

Uszka z farszem
grzybowym (V) (LF) 5 szt. 15 zł

Kapusta modra z przyprawą korzenną,
żurawiną i czarną porzeczką (V) (GF) 900 ml 25 zł
Zasmażana kapusta
z leśnymi grzybami (V) (GF) 900 ml 29 zł

Pierogi z kapustą
i grzybami (V) 10 szt. 25 zł

Lunch Box
Zestaw 1
• Czerwony barszcz z jabłkiem Reneta
i majerankiem (V) (GF) (LF)
• Pieczone pierogi z ciasta francuskiego
z kapustą i grzybami
• Świąteczny piernik
Cena 49 zł

Zestaw 2
• Czerwony barszcz na
wędzonych kościach (GF) (LF)
• Pieczone pierogi z ciasta francuskiego
z łososiem i szpinakiem
• Świąteczny piernik
Cena: 55 zł

Dostawa
Strefa I do 3km | 9,9 zł

Strefa II do 5 km | 12,9 zł

Strefa III do 10 km | 15,9 zł

Dekoracje
Cyprys średni
wysokość: ok. 31 cm
słoiczek: 180 ml

Słoiczek na tealight 2 szt.
wysokość: 5 cm
słoiczek: 60 ml

Cyprys mały
wysokość: ok. 24 cm
słoiczek: 120 ml

Lampki led
światło: ciepłe
ilość led: 40 szt.
długość: 195 cm

79 zł brutto cały zestaw

Zestaw 6 serwetek
(czarnych lub białych)
przewiązanych sznurkiem
+ szyszka

29 zł brutto

