
Pozwól nam zająć się 

Przygotowaniem twoich świąt

 

PRZYSTAWKI ZIMNE

 

DANIE 

 

ILOŚĆ

 

CENA

 

ZAMÓWIENIE

 

ŁACZNA WARTOŚĆ

imię i nazwisko:
adres:
telefon: 

e-mail:
data i godzina odbioru:
zaliczka: 

odbiór osobisty
(02.04.21 od godz 7.00- 17.00)

Dowóz
(50 zł, od 600 zł dowóz gratis)

MENU POTRAW  
WIELKANOCNYCH 
NA WYNOS

 
śledź w oleju z cebulą i jabłkiem            
jajko (połówka) smażone w panierce panco   
jajko (połówka) faszerowane pastą z wędzonego łososia  
jajko (połówka) z avocado     
Łosoś w galarecie      
sandacz w galarecie z białego wina    
galaretka z jajkiem, szynką, papryka i kukurydzą  
Biszkopt szpinakowy z wędzonym łososiem i chrzanem            
rolada serowa z warzywami     
sałatka jarzynowa      
sałatka kuskus z tuńczykiem     
Pasta jajeczna z serem feta     
Pasztet wielkanocny z boczkiem
ZUPY
Żur wielkanocny z chrzanem i białą kiełbasą  
DANIA DO PODANIA NA CIEPŁO  
Polędwiczka wieprzowa(120g)/sos musztardowy   
Dorsz (150g) w polskim sosie    
Pieczona golonka(120g) na zasmażanej kapuście  
roladki wieprzowe(120g) ze szpinakiem/sos śmietanowym      
Krokiety z mięsem                                                      
Kaczka(około 1kg) faszerowana jabłkami         
schab pieczony ze śliwką    
DODATKI 
szpinak z suszonymi pomidorami
Brokuły z migdałami       
modra kapusta z rodzynkami 
Domowe szagówki      
ziemniaki z boczkiem i ziołami prowansalskimi 
sos tatarski
sos cumberland       
sos ciemny pieczeniowy  

Nr zamówienia

 
100 g 
szt
szt    
szt
80 g
80 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
 
1 litr 
  
170 g
180 g
170 g
170 g
100 g
100 g
100 g
  
100 g  
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g

 
9 pln 
3 pln
4 pln     
4 pln
13 pln
14 pln 
7 pln 
9 pln 
8 pln 
6 pln
9 pln
8 pln
5 pln
 
35 pln 
  
25 pln
19 pln
24 pln
22 pln
3,5 pln
9,9 pln
5,5 pln
  
6 pln 
5 pln
4 pln
3 pln
2 pln
6 pln
7 pln
5 pln



MENU WYPIEKÓW ŚWIĄTECZNYCH

KONTAKT:
HOTEL MERCURE POZNAŃ CENTRUM

UL. ROOSEVELTA 20
TEL. 61 855 80 90, 61 855 80 84, 
e-mail: h3393-sm@accor.com 

Odbiór zamówień w restauracji Winestone w dniu 2 kwietnia 2021 roku
Dla zamówień powyżej 600 zł dowóz w promieniu 15 km GRATIS. 

Zamówienia przyjmujemy na miejscu w recepcji, cukierni, restauracji hotelowej 
telefonicznie lub mailowo do 28 marca. 

 

DANIE 

 

CENA 

 

ZAMÓWIENIE

 

ŁACZNA WARTOŚĆ
 
mazurek makaronikowy 
mazurek bakaliowy 
mazurek daktylowy 
mazurek wiśniowy
mazurek stefankowy
mazurek morelowy
sękacz mulatka
Babka drożdżowa (okrągła 17 cm)    
Babka poznańska (okrągła 17 cm)
Babka kakao (okrągła 17 cm)
Babka jogurtowa (okrągła 17 cm)
Babka mandarynkowa (okrągła 17 cm) 
Babka anansowa (kostka)
Keks  angielski 
sernik wiedeński (kostka) 
makowiec z lukrem
makowiec z kruszonką
tort orzechowy, czekoladowy, merkury, fragola, cytrynowy
8 porcji   
16 porcji
tort węgierski, tort mascarpone  
8 porcji  
16 porcji
tort trzy czekolady, gruszkowy, truskawkowy  (8 porcji)   
Babeczka do święconki 
chlebek do święconki 

torba duża

 
29 pln/szt.
29 pln/szt.
29 pln/szt.
29 pln/szt.
29 pln/szt.
29 pln/szt.
29 pln/szt. 
28 pln/szt.
32 pln/szt.  
32 pln/szt
34 pln/szt
35 pln/szt.
40 pln/szt. 
44 pln/kg
36 pln/szt.
42 pln/szt.
48 pln/szt.

48 pln/szt.
72 pln/szt
   
55 pln/szt.
98 pln/szt.
45 pln/szt.
6 pln/szt.
7 pln/szt.

5 pln/szt.

*ceny zawierają podatek Vat
*Upominek w postaci 1 mazurka do święconki do wszystkich zamówień złożonych do 15 marca    


