RESTAURACJA OGNIEM I MIECZEM
ul. Ogińskiego 22, 85-092 Bydgoszcz
tel. (052) 341 41 26
restauracja@ogniemimieczem.com

PROPOZYCJA MENU DLA 20 os.
Na początek chleb żytni na zakwasie własnego wypieku ,smalec , ogórki
ZUPA
Borowikowa z kluskami lanymi
Lub
Rosół staropolski w domowym makaronem

20x12=240zł

II DANIA NA PÓŁMISKACH
4x rolada z kurczaka ze szpinakiem na sosie z borowików (12 części)

4x36=144 zł

4x żeberka pieczone na miodzie (8 sztuk)

4x43=172 zł

5x filet z kaczki na modrej kapuście z jabłkiem pieczonym (10części)

5x41=205 zł

4x Medaliony z polędwiczki wieprzowej pod mozzarellą (8szt.)

4x40=160 zł

4x gicz jagnięca

4x49=196 zł

2x półmisek ryb mieszany (12 kawałków)

2x120=240 zł

- łosoś z grilla na szpinaku
- sandacz z masłem cytrynowym
- dorsz w sosie winnym
3x pieczone pierogi z kozim serem i szpinakiem, sos cacyki (12 szt.)

3x28=84 zł

Dodatki: ziemniaki pieczone w ziołach ,kluski lane , soczewica, kapusta modra,
buraczki marynowane w czosnku i oliwie ,świeże warzywa na maśle ,mieszanka sałat z winegretem

DESER (do wyboru dla gości)
Zapiekane jabłka z cynamonem i bakaliami zapiekane pod kruszonką z gałką lodów
Lub

RESTAURACJA OGNIEM I MIECZEM
ul. Ogińskiego 22, 85-092 Bydgoszcz
tel. (052) 341 41 26
restauracja@ogniemimieczem.com

Lody o smaku białej czekolady z sosem karmelowym i wiśniami
Kawa ,herbata na życzenie

NAPOJE

(bez limitu )

20x14=280 zł
20x8=160 zł

20x15=3000 zł

Woda w dzbankach z cytryną ,miętą i żurawiną ,soki owocowe, pepsi

KOLACJA
8 x tatar wołowy (16 małych)

8x25=200 zł

12x rolada z łososiem wędzonym, szpinakiem i sosem jogurtowo chrzanowym 12x10=120 zł
12x pasztet na grzance z marynowanym borowikiem i żurawiną

12x10=120 zł

3x sałatka Tuchajbeja z grillowanym kurczakiem

3x25-75zł

2x śledź Matias na francuskiej śmietanie

2x25= 50 zł

2x zapiekany kozi ser na burakach, sos malinowy

2x25 =50 zł

2x pieczona papryka marynowana w oliwie z serem feta

2x30=60 zł

2x deska wędlin swojskich i serów ekologicznych

2x70=140zł

Chleb żytni własnego wypieku, masło

Całkowity koszt : 2 996 zł

