RESTAURACJA WIDOK

OFERTA
WIELKANOCNA
Zupy:
Zabielana zupa rybna na zakwasie z og rka

1l/29zł

5l/128zł

Krem z borowik w

1l/27zł

5l/120zł

Żurek wielkanocny na własnym zakwasie

1l/24zł

5l/110zł

Dania rybne i bezmięsne:
Dorsz duszony w sosie porowym

0,5kg/60zł

Pstrąg r żowy z sosem kurkowym

0,5kg/54zł

Sandacz z sosem grzybowym

0,5kg/70zł

Gołąbki z kaszą bulgur i soczewicą

0,5kg/60zł

Dania mięsne:
Bigos my liwski z suszoną liwką

0,5kg/27zł

Polędwiczka wieprzowa z sosem chrzanowym

0,5kg/54zł

Zrazy wołowe tradycyjne w sosie własnym

0,5kg/65zł

Udka z kaczki z żurawiną

0,5kg/65zł

Sakiewki ze schabu z kiszoną kapustą

0,5kg/54zł

Kotlet devolay

3szt/36zł

Dzik w sosie pieczeniowym

0,5kg/65zł

Gołąbki z dzikiej kaczki w sosie pomidorowym

0,5kg/65zł

Dania zimne:
Łoso w galarecie

5 porcji/80zł

Galaretki z pstrąga

5 porcji/55zł

Schab w galarecie z żurawiną

5 porcji/55zł

Dorsz po grecku

5 porcji/63zł

led w mietanie z jabłkiem

5 porcji/35zł

Piecze rzymska z jajkiem

5 porcji/55zł

Sakiewki ze schabu z jajkiem i porem

5 porcji/50zł

Sałatka jarzynowa

5 porcji/20zł

Sałatka ledziowa z burakiem

5 porcji/20zł

Sałatka majonezowa z kurczakiem i fetą

5 porcji/30zł

Pasztet z dziczyzny

foremka 0,5kg/30zł

Pasztet z dzikiej kaczki

foremka 0,5kg/30zł

Pasztet wieprzowy

foremka 0,5kg/25zł

Dodatki:
Kopytka

0,5kg/20zł

Kaszotto z grzybami

0,5kg/20zł

Chrzan domowy

200g/10zł

wikła

200g/10zł

Żurawina

200g/10zł

Sos grzybowy

200ml/10zł

Smalec z jabłkiem i cebulą

200ml/10zł

Pasta z pstrąga wędzonego z jajkiem

200g/10zł

Pierogi naszej produkcji (mrożone)
z dzika

1kg/45zł

z pieczoną kaczką

1kg/45zł

ruskie

1kg/45zł

z kapustą i grzybami

1kg/45zł

pierogi z grzybami

1kg/50zł

z gotowaną wołowiną

1kg/45zł

z jabłkiem i cynamonem

1kg/45zł

kołduny wieprzowo-wołowe

1kg/50zł

Wędzonki z Naszej wędzarni:
Boczek/Szynka/Kark wka/Schab/

45zł/kg

Żywiecka/Kiełbaska my liwska

45zł/kg

Udka z kurczaka

25zł/kg

Pstrąg

48zł/kg

Sielawa

60zł/kg

Łoso wędzony na zimno

70zł/kg

Węgorz

140zł/kg

Kiełbasa biała surowa

30zł/kg

Zam wienia:
Zam wienia przyjmujemy do dnia 28.03.2021 (niedziela)
Odbi r zam wie 2.04.2021 (piątek) w godzinach 9:00-15:00
*wszystkie dania wydajemy w pojemnikach jednorazowych
zam wienia można składa :
telefonicznie na numer: 517 480 091
na maila: biuro@restauracjawidok.com
w Restauracji Widok: ul. Gda ska 19 Przywidz - teren Camping 20
4-5.04.2020 Restauracja będzie nieczynna

www.restauracjawidok.com

