kz

Szanowni Państwo,
Staropolskim zwyczajem chcielibyśmy zaprosić Państwa
do zorganizowania świątecznego spotkania wigilijnego
w niepowtarzalnej atmosferze malowniczych wnętrz
Restauracji Filharmonia.

Poczęstunek możemy przygotować na jednym z trzech eleganckich
poziomów restauracji z przepięknym widokiem na Motławę i Gdańską
Starówkę. Możemy zrobić to również w siedzibie Państwa firmy bądź
w dowolnym miejscu idealnym na organizację Wigilii.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą .

„Stereo” S.C.
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
tel.: 605 548 939, 799 000 003
NIP 583-300-56-27
REGON 220 519 884
biuro@restauracjfilharmonia.pl
www.restauracjafilharmonia.pl

PROPOZYCJA I – Cena 85 zł netto/os
Zakąski zimne - 250 g/os.
Pstrąg z warzywami
Łosoś wędzony na sałacie chrzanowej
Ryba po grecku
Karp po żydowsku
Śledź po kaszubsku
Śledzik w śmietanie z jabłkiem i cebulą
Śledzik smażony w zalewie octowej
Tradycyjna polska sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z mini ziemniaczkami
Terrina drobiowa z bakaliami
Wolno gotowany schab ze śliwką
Polędwiczka wieprzowa z ziołami
Plastry pieczonej piersi indyczej z galaretką żurawinową

Dania gorące
Zupa grzybowa z ziołowymi kluseczkami- 200 ml/os
Pieczony filet z dorsza w sosie kaparowym- 100 g/os
Plastry pieczonej piersi indyczej z sosem z owoców leśnych- 100 g/os
Pierogi z kapustą i grzybami- 4 szt/os
Krokiety z mięsem- 2 szt/os
Kapusta zasmażana- 100 g/os
Ziemniaki zapiekane z czosnkiem i rozmarynem- 150 g/os

Desery - 100 g/os
Sernik tradycyjny
Strucla makowa z bakaliami
Piernik z marmoladą
Sos waniliowy

PROPOZYCJA II – Cena 105 zł netto/os
Zakąski zimne - 250 g/os
Pstrąg z warzywami
Łosoś wędzony na sałacie chrzanowej
Ryba po grecku
Karp po żydowsku
Śledź po kaszubsku
Śledzik w śmietanie z jabłkiem i cebulą
Śledź w oliwie z imbirem i kaparami z papryczkami chili
Śledzik smażony w zalewie octowej
Tradycyjna polska sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z mini ziemniaczkami
Sałatka z kaszą Kus-kus i bakaliami
Łazanki z miodem, orzechy włoskie
Terrina drobiowa z bakaliami
Wolno gotowany schab ze śliwką
Schab z morelą opiekany w majeranku
Tymbaliki drobiowe z jajkiem przepiórczym
Plastry pieczonej piersi indyczej z galaretką żurawinową

Dania gorące
Zupa rybna- 100 ml/os
Krem z grzybów leśnych- 100 ml/ os
Filet z łososia w sosie cytrynowym- 100 g/os
Filet z kaczki z sosem śliwkowym- 100g/os
Pierogi z kapustą i grzybami- 4 szt/os
Krokiety nadziewane kapustą i grzybami- 3 szt/os
Modra kapusta- 100 g/os
Ryż zasmażany- 100 g/os
Ziemniaki staropolskie- 150 g/os

Desery - 100 g/os
Makówka
Biszkoptowe z jabłkiem
Pudding czekoladowy z wiśniami
Ciasto marchewkowe
Śliwki w czekoladzie

PROPOZYCJA I – Cena 79 zł netto/os
Przystawka zimna- 120 g/os
Parfait z kaczki, bakalie, sos żurawinowy
Zupa- 200 ml/os, 1 szt/os
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Danie główne- 150g/120g/100g/os
Pieczony filet z halibuta, sos z trawy cytrynowej, ziemniaki puree, mini warzywa
Deser- 100 g/os
Brownie z wiśniami

PROPOZYCJA II – Cena 105 zł netto/os
Przystawka zima- 80g/os
Grawlax, sałata z chrzanem, różowy pieprz, dresing limonowy
Przystawka ciepła- 5 szt/os
Pierogi własnego wyrobu smażone z cebulką i tymiankiem
Zupa- 200 ml/os
Zupa grzybowa z ziołowymi kluseczkami, creme fraiche
Danie główne- 150g/100g/100g/os
Filet z sandacza, kasza pęczak, sos z szyjek rakowych, kalafior
Deser- 100 g/os
Strucla makowa z sosem waniliowym

PROPOZYCJA III – Cena 120 zł netto/os
Przystawka zimna – 60 g/os
Carpaccio wołowe, rukola, sos truflowy, parmezan, kapary
Przystawka ciepła- 5 szt/os
Pierogi własnego wyrobu smażone z cebulką i tymiankiem
Zupa- 200 ml/os
Zupa rybna
Danie główne-150g/100g/100g/os
Filet z łososia, puree z zielonego groszku, mini ziemniaczki, sos szafranowy
lub
Kacza pierś sous-vide, puree z czerwonej kapusty, kopytka, sos śliwkowy
Deser
Gruszka gotowana w winie, lody waniliowe

DO WSZYSTKICH ZESTAWÓW MENU PODAWANE SĄ ;
PIECZYWO I MASŁO, KAWA I HERBATA,
WODA MINERALNA ORAZ KOMPOT Z SUSZU.
NA POWITANIE PRZYGOTOWANY JEST OPŁATEK.

DODATKOWE OPCJE
Wino białe i czerwone – cena 45 zł netto/ but.
Prezenty - kosze upominkowe – cena 80 zł netto / szt.
Muzyka na żywo – kolędy;
Duet (saksofon, pianino, wokal) – 800 zł netto
Trio (saksofon, pianista, wokalistka) – 1500 zł netto
WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO.
DO USŁUG GASTRONOMICZNYCH DOLICZANY JEST SERWIS 5%

Mamy nadzieję, iż wyżej wymieniona oferta okaże się
interesująca, dzięki czemu będziemy mieli przyjemność
zorganizować dla Państwa poczęstunek.
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, pragniemy
też podkreślić, iż zawsze elastycznie dostosujemy się do
oczekiwań naszych klientów.
tel. 58 323 83 58
marketing@restauracjafilharmonia.pl
www.restauracjafilharmonia.pl
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