Menu Wigilijne
2018
Jeżeli chcą Państwo podzielić się radością nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia i w sposób szczególny podziękować pracownikom za cały rok
wytężonej pracy, chętnie zatroszczymy się o wyjątkową oprawę świątecznych
spotkań w Restauracji Lew lub w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Zestaw 1
Krem borowikowy z trójkątem ciasta francuskiego
Filet z łososia w sosie z zielonego pieprzu
Halibut na tagliatelle z cukinii z orzeszkami pinii
Pierogi z kapustą i z grzybami
Śledzie z kaparami i rodzynkami Kluski z makiem
Sałaty włoskie z winogronami i orzechami i sosem musztardowo-miodowym
Warzywa zapiekane z wanilią
Ciasto orzechowe
Piernik świąteczny
Kawa, herbata w dzbankach, soki, woda
Lampka wina
Cena zestawu: 135 / os

Zestaw 2
Zupa grzybowa z lanymi kluskami
Filet z łososia z brzoskwiniami i orzechami włoskimi
Karp smażony na maśle z nuta bazylii
Pierogi z kapustą i z grzybami
Śledzie korzenne
Kluski z makiem
Sałatka pieczarkowa i sałatka śledziowa
Ciasto orzechowe
Ćwiartki jabłek pieczonych z migdałami, rodzynkami, polewane sosem z laski
wanilii
Kawa, herbata w dzbankach
Cena zestawu: 115 / os
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Zestaw 3
Barszczyk czerwony z uszkami z grzybami
Dzwonki z karpia smażonego po staropolsku
Śledzik tradycyjny i śledzie z kaparami i rodzynkami
Pierogi z kapustą i grzybami
Kluski z makiem
Kapusta z grochem
Ziemniaki w mundurkach
Ciasto orzechowe
Kawa, herbata w dzbankach
Zimne napoje
Cena zestawu: 85 / os

Zestaw 4
Barszczyk czerwony z uszkami z grzybami
Karp smażony po staropolsku
Pierogi z kapustą i z grzybami
Śledzie na pierniku
Śledzie tradycyjne
Ziemniaki z ziołami
Piernik świąteczny
Ciasto orzechowe
Kawa, herbata w dzbankach
Woda mineralna, soki owocowe
Cena zestawu: 75 / os
Oferujemy również usługi cateringowe oraz dania na wynos.
Więcej informacji o naszej ofercie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.restauracjalew.pl
Zamówienia przyjmujemy:
•
•
•

na miejscu: Restauracja Lew ul. Osadników Wojskowych 52-53, 68-200 Żary
telefonicznie: 068 4513814 | 608663716
mailowo: biuro@restauracjalew.pl
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