Dania świąteczne na wynos
Śledzie (cena za kilogram)
Śledzie z rodzynkami
Śledzie w oleju
Śledzie w śmietanie
Śledzie z grzybami
Śledzie w sosie śliwkowym
Śledzie białe
Rolmopsy śledziowe

33,00 zł
30,00 zł
36,00 zł
90,00 zł
55,00 zł
35,00 zł
35,00 zł

Ryby (cena za kilogram)
Ryba po grecku
Pstrąg faszerowany
Rolmops z soli z łososiem
Karp po żydowsku
Karp z brytfanny
Karp soute
Rolada rybna z suszonymi owocami
Rolada rybna z suszonymi pomidorami

60,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
73,00 zł
77,00 zł
68,00 zł
84,00 zł
85,00 zł

Mięsa pieczone (cena za kilogram)
Schab pieczony
Schab nadziewany żurawiną
Indyk faszerowany porami
Indyk z pistacjami
Galantyna z kurczaka
Kurczak faszerowany
Polędwiczki wieprzowe z rokpolem
Polędwiczki z farszem grzybowym
Polędwiczki na słodki wieczór
Boczek leśny
Boczek z mięsnym farszem
Karkówka pieczona
Karkówka faszerowana papryką
Pasztet mieszany
Galaretki wieprzowe

85,00 zł
75,00 zł
73,00 zł
106,00 zł
55,00 zł
75,00 zł
98,00 zł
115,00 zł
94,00 zł
95,00 zł
90,00 zł
72,00 zł
67,00 zł
37,00 zł
32,00 zł

Dania do podgrzania (cena za kilogram)
Łazanki z kapustą i grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z kaszą i grzybami
Gołąbki z ryżem i grzybami
Kapusta z grochem
Bigos staropolski

25,00 zł
58,00 zł
27,00 zł
57,00 zł
23,00 zł
40,00 zł

Zupy (cena za jedną porcję 250 g)
Barszcz czerwony z grzybowymi uszkami
Wigilijny barszcz z kaszą i grzybami
Aromatyczna zupa grzybowa z grzankami

7,00 zł
5,00 zł
6,00 zł

Dodatki do zup (cena za kilogram)
Uszka z grzybowym farszem
Paszteciki z kapustą i grzybami
Uszka z mięsnym farszem
Kołduny
Krokiety z pieczarkami
Sakiewki z pęczakiem

39,00 zł
45,00 zł
25,00 zł
39,00 zł
35,00 zł
18,00 zł

Sałatki (cena za kilogram)
Sałatka tradycyjna polska
Sałatka z pora i pieczarek
Sałatka ziemniaczana z grzybami
Sałatka buraczana z fasolą

27,00 zł
35,00 zł
37,00 zł
19,00 zł

Desery
Kutia z makiem
Makaron z makiem
Faworki
Łazanki z miodem i migdałami

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Składanie zamówień:
Hotel Accademia
Al. 3 Maja 13, 27-400 Ostrowiec Św.
Tel.: (41) 265 42 22 lub 502 456 921.

42,00 zł
48,00 zł
42,00 zł
54,00 zł

