OFERTA WIGILIJNA
DLA GRUP
2021

MENU ŚWIĄTECZNE

MENU

Przystawki podane na półmiskach
Śledzie w trzech smakach:
w zalewie korzennej, w śmietanie, w oleju lnianym
Karp po żydowsku z chałką
Pierogi z kapustą i grzybami
Polędwica Wellington w galaretce z palonego miodu
Kapusta duszona z grzybami
Zupy do wyboru
Rybna a’la bouillabaisse
Szlachetna borowikowa
Barszcz czerwony z uszkami
Dania główne do wyboru
Miętus w sosie rakowym z puree selerowym i szpinakiem
Pieczeń cielęca w sosie borowikowym z kluskami kładzionymi
i karmelizowaną marchewką
Dzik w sosie myśliwskim z kluskami śląskimi i buraczkami
Risotto z borowikami
Ciasta podane na półmiskach
Beza z owocami
Tort makowy
Strudel jabłkowy z cynamonem

* Napoje, alkohol oraz pozostałe zamówienia płatne są dodatkowo
wg. spożycia

200zł./os.

MENU ŚWIĄTECZNE

Przystawki podane na półmiskach

MENU

Pasztet z dziczyzny w cieście francuskim
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi wileńskie
Śledzie w trzech smakach:
w zalewie korzennej, w śmietanie, w oleju lnianym
Kapusta duszona z grzybami
Borowiki w śmietanie
Półgęsek z konfiturą z pomidorów
Zupy do wyboru
Krem z raków z ptysiem
Szlachetna borowikowa z łazankami
Barszcz czerwony z uszkami
Dania główne do wyboru
Kaczka faszerowana z pieczonymi owocami
Medaliony z jelenia flambirowane w armaniaku
Sandacz po polsku z sosem chrzanowym
Risotto z truflami
Ciasta podane na półmiskach
Sernik wiedeński
Piernik z powidłami i czekoladą
Makowiec glazurowany
Tort czekoladowy Gessler
* Napoje, alkohol oraz pozostałe zamówienia płatne są dodatkowo wg. spożycia

250zł. / os.

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
1. Pakiet napojów bezalkoholowych:
Woda mineralna niegazowana i gazowana
Kawa, herbata do deseru
20zł. / os.

2. Pakiet napojów bezalkoholowych:
Woda mineralna niegazowana i gazowana
Kawa, herbata
Soki owocowe z kartonu
Napoje gazowane:
Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Sprite, Fanta, Tonic
50zł. / os.

INFORMACJEDODATKOWE
DODATKOWE

Istnieje możliwość wcześniejszego dokonania
selekcji win i alkoholi, które będą serwowane
podczas rezerwacji.
Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku
w wysokości 40%, natomiast reszta należności
płatna będzie w dniu rezerwacji gotówką lub karta
płatniczą.
Do końcowego rachunku doliczany jest serwis
12,5 % od całego zamówienia.
Restauracja ma prawo do zachowania
wpłaconego zadatku, jeśli zamawiający
zrezygnuje z rezerwacji na 30 dni roboczych przed
planowaną wizytą.

Dziękujemy za zainteresowanie!
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
rezerwacja@gessler-koszyki.pl

tel. 577 377 368
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