
Pascha wielkanocna 
85 zł / 1 kg

Pasztet z kurczaka 
z porto i morelami

50 zł / 1 kg

Pierogi z cielęciną 
z tradycyjną okrasą 

48 zł / 1 kg

Łosoś marynowany 
w białym winie 

i zielonym pieprzu
75 zł / 5 porcji (250 g)

Makowiec / 
Strucla makowa

35 zł / 0,5 kg

Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Biała kiełbasa
(wyrób własny z 95% 
prawdziwego mięsa)

48 zł / 1 kg

Żurek na domowym 
zakwasie z białą kiełbasą 
40 zł / 1 l (250 g kiełbasy)

Kaczka faszerowana 
jabłkiem, żurawiną, 

majerankiem i wątróbką
40 zł / 250 g

Babka wielkanocna
z dodatkiem owoców 

kandyzowanych 
35 zł / 0,5 kg

Zrazy z polędwiczki 
wieprzowej faszerowane 

pieczarkami, boczkiem i cebulą 
20 zł / szt.

Mazurek orzechowo- 
pomarańczowy
60 zł / 0,5 kg

Pasztet z dzika 
70 zł / 1 kg

Keks
70 zł / 1 kg

Schab pieczony, 
szpikowany bakaliami 

30 zł / 250 g

Połówka luzowanej kaczki 
pieczonej z jabłkami 

z sosem calvados
50 zł / szt.

Dorsz z warzywami, 
pomidorami i maryno-

wanym imbirem
38 zł / 5 porcji (250 g)

Święta Wielkanocne to niezwykły czas. Ważne, by stały się one w pełni przyjemnym
i radosnym wydarzeniem, niezmąconym pracochłonnymi przygotowaniami świątecznych potraw.

Aby ułatwić Państwu organizację przyjęć świątecznych w domu i w firmach, 
przygotowaliśmy ofertę dań na wynos. Zapraszamy do składania zamówień.

Oferta wynosów świątecznych 2019



Łosoś marynowany 

Dorsz z warzywami

Kaczka faszerowana jabłkiem

Pasztet z dzika 

Pasztet z kurczaka z porto i morelami

Schab pieczony szpikowany bakaliami 

Biała kiełbasa

Zrazy z polędwiczki wieprzowej

Pierogi z cielęciną z tradycyjną okrasą 

Połówka luzowanej kaczki pieczonej

Żurek na domowym zakwasie

Mazurek orzechowo-pomarańczowy

Pascha wielkanocna 

Keks

Makowiec / Strucla makowa

Babka wielkanocna

Danie

Imię i nazwisko:

Data przyjęcia zamówienia: 

Data / godzina odbioru:

Zamówienia prosimy składać pod adresem: restauracja@hotelhaffner.pl
Kontakt: +48 58 550 98 50 lub 58 550 98 13

Zaliczka:

Telefon / e-mail:

Suma zamówienia:

Gramatura Cena Ilość

5 porcji (250 g)

5 porcji (250 g)

250 g

1 kg 

1 kg 

250 g

1 kg 

1 szt.

1 kg 

1 połówka

1 l

0,5 kg

1 kg 

1 kg 

0,5 kg

0,5 kg 

75 zł

38 zł

40 zł

70 zł

50 zł

30 zł

48 zł

20 zł

48 zł

50 zł

40 zł

60 zł

85 zł

70 zł

35 zł

35 zł

Zamówienia przyjmujemy do 16 kwietnia 2019.
Pragniemy poinformować, że jest to oferta specjalna i nie podlega rabatom.


