Świąteczna oferta dań na wynos 2021 r.
Zupy:
Tradycyjny czerwony barszcz na zakwasie z majerankiem
25,00 PLN/1 litr

Zupa krem z borowików smażonych na maśle z szalotkami
40,00 PLN/1 litr

Zupa rybna z łososiem i dorszem, delikatnie pikantna z trawą cytrynową i kolendrą
40,00 PLN/1 litr

Dania:
Pierogi z kapustą kiszoną zasmażaną z grzybami i cebulą
35,00 PLN/20 szt. ok 1 kg (wydajemy w formie zamrożonej – do ugotowania w domu)

Uszka z farszem z suszonych grzybów
42,00 PLN/40 szt. ok 1 kg (wydajemy w formie zamrożonej – do ugotowania w domu)

Krokiety faszerowane kapustą kiszoną zasmażaną z grzybami
10,00 PLN/1 szt. ok 150 g

Pieczeo z karczku wieprzowego marynowanego w czosnku i rozmarynie z sosem myśliwskim
z korniszonów, pieczarek i boczku
52,00 PLN/1 kg

Soczysty schab faszerowany śliwkami wędzonymi z sosem śliwkowym
54,00 PLN/1 kg

Pieczony rostbef na sposób angielski z sosem tatarskim
85,00 PLN/1 kg

Pasztet wieprzowo-drobiowy z żurawiną własnej produkcji
48,00 PLN/1 kg

Pierś kurczaka faszerowana musem grzybowym z sosem grzybowym
50,00 PLN/1 kg

Kaczka luzowana z kości z farszem mięsnym z grzybami z sosem pomaraoczowo chrzanowym
150,00 PLN/1 szt. ok 1,5 kg

Udko kaczki confit
24,00 PLN/1 szt. ok 150 g

Przystawki:
Panierowane filety z dorsza w sosie greckim
11,00 PLN/1 szt. ok 100 g

Rolmopsy ze śledzia z jabłkiem i cebulą w śmietanie
8,00 PLN/1 szt. ok 100 g

Rolmopsy ze śledzia z pastą z wędzonej makreli, ogórka kiszonego i pieczarek
8,00 PLN/1 szt. ok 100 g

Filety z łososia z ziołami w delikatnej galaretce rybnej
14,00 PLN/1 szt. ok 100 g

Karp po żydowsku z rodzynkami w galarecie
10,00 PLN/1 szt. ok 100 g

Tymbalik z kurczaka z warzywami w delikatnej galaretce
10,00 PLN/1 szt. ok 100 g

Rolada z wędzonego łososia z musem ziołowym i wędzoną makrelą
120,00 PLN/1 kg

Rolada z łososia faszerowana szpinakiem i ricottą
110,00 PLN/1 kg

Tradycyjna sałatka jarzynowa
30,00 PLN/1 kg

Dodatki:
Kapusta kiszona zasmażana z borowikami
30,00 PLN/1 kg

Czerwona kapusta z boczkiem duszona z czerwonym winem
26,00 PLN/1 kg

Sos borowikowy na śmietanie
50,00 PLN/1 litr

Sos tatarski
30,00 PLN/1 litr

Zamówienia prosimy składać do 17 grudnia na adres email
kontakt@mkgastro.pl, otrzymają Państwo informacje zwrotną,
odbiór 23 grudnia, do 17:00 w Gdańsku, ul. Jelitkowska 51

