OFERTA CATERINGOWA
Wigilia z restauracją Estella
Wyjątkowy przedświąteczny czas to dobry moment by zastanowić się nad potrawami, które mają
zagościć na naszych stołach. Nasze propozycje pomogą skrócić czas przygotowania uroczystej kolacji.
Przygotujemy je i dowieziemy pod wskazany nam adres, do Waszych domów.
Zapraszamy do kontaktu
biuro cateringu restauracji Estella w hotelu IOR przy ul. Węgorka 20
Tel.661 966 804, 61 861 85 01
catering@estella.pl
ZUPY
 Zupa grzybowa z łazankami
40zł/0,9 l.
 Zupa rybna zabielana
35zł/0,9 l.
 Krem z borowików
40zł/0,9 l.
 Żurek świąteczny
30zł/0,9 l.
 Barszcz czysty
20zł/0,9 l.
DODATKI
 Kołduny (porcja = 6 szt.)
6zł
 Uszka (porcja = 6 szt.)
3zł
 Kapusta zasmażana
25zł/1 kg
 Kapusta z grzybami
30zł/1 kg
 Pierogi z kapustą i grzybami
15zł/6 szt.
DANIA RYBNE 1 porcja 110 g (sos 120 g)
 Karp (filet) saute z cebulką
15zł/por.
 Karp (filet) duszony z pieczarkami
16zł/por.
 Karp (filet) duszony z kurkami w śmietanie
18zł/por.
 Karp (filet) duszony z boczniakami
18zł/por.
 Łosoś (filet) saute
15zł/por.
 Łosoś (filet) z sosem ziołowym
16zł/por.
 Łosoś (filet) na szpinaku z sosem Rokpol
20zł/por.
 Sandacz (filet) w sosie Dijon
20zł/por.
 Sandacz (filet) w sosie koperkowym
20zł/por.
 Dorsz w sosie ziołowym
16zł/por.
DANIA MIĘSNE 1 porcja 140 g (sos 120 g)
 Filet z kaczki duszony z jabłkami
25zł/por.
 Filet z kaczki duszony z żurawinami 25zł/por.
 Pierś gęsia pieczona z jabłkami
25zł/por.
 Indyk w całości
260zł/szt.
 Warkocze z polędwiczek z prawdziwkami
21,50zł/por.
 Wołowina duszona z suszonymi pomidorami, grzybami i winem 22 zł/por.

ZIMNE ZAKĄSKI 1 porcja 100 g
 Śledź w aromatycznym oleju
 Śledź w śmietanie z jabłkiem
 Śledź w sosie musztardowym
 Śledź po japońsku
 Matiasy pod śmietaną z czosnkiem
 Dorsz w galarecie z cytryną
 Karp po grecku
 Łosoś wędzony z cytryną
 Karp smażony i marynowany w zalewie
 Karp po żydowsku
 Karp w galarecie z cytrynką
 Łosoś w zielonym sosie Gorgonzola
 Sandacz z łososiem w kremie kawioru
 Pstrąg w gal. z cytryną
 Carpaccio z łososia z kaparami
 Koktajl z szyjek rakowych
 Dorsz po grecku
 Szczupak faszerowany w całości (18 porcji)
 Sandacz faszerowany w całości (18 porcji)

7zł/por.
7zł/por.
7zł/por.
8zł/por.
9zł/por.
10 zł/por.
10zł/por.
13zł/por.
9zł/por.
10zł/por.
10zł/por.
12zł/por.
13zł/por.
10zł/por.
15zł/por.
25zł/por.
8,50zł/por.
270zł/sztuka
325zł/sztuka

SAŁATKI 1 porcja 150 g
 Śledziowa warstwowa
 Ziemniaczana z jajkiem i ogórkiem
 Jajeczna z kurkami i korniszonem
 Francuska z brokułami
 Z tuńczykiem, makaronem i oliwkami
 Z paluszkami krabowymi
 Z makaronu z paluszkami krabowymi i curry
 Z selera z indykiem, orzechami i ananasem
 Z paluszkami krabowymi, ogórkiem i koprem

8zł/por.
6zł/por.
7zł/por.
7zł/por.
9zł/por.
8zł/por.
8zł/por.
8zł/por.
8zł/por.

