
Gramtura cena
ilość porcji  
zamawiana

ZUPY

żur grzybowy na zakwasie z chleba 200ml 15pln
barszcz czerwony 200 ml 10 pln

NA STÓŁ WIGILIJNY 

uszka z grzybami 1szt 1,5 pln
groch z kapustą trdycyjny Polski 100gr 8pln
karp filet smażony  Polski 150gr 12 pln
krokiet z kapustą i grzybami 1 sztuka 6 pln
sałatka jarzynowa według przepisu Babci 100gr 7pln
śledź atlantycki z naszego importu w sałatce kaparowej szefa kuchni 80gr 14pln
śledź atlantycki z naszego importu w śmietanie tradycyjny 80gr 14pln
pierogi z kapustą i grzybami domowe naszego wyrobu 1 sztuka 3pln
pierogi ruskie ser ziemniaki domowe naszego wyrobu 1 sztuka 3pln
łazanki z kapustą i grzybami 100gr 6pln

DODATKI

chrzan świeżo tarty 80gr 10pln
ćwikła  z słodkich buraków i świeżego chrzanu 80gr 10pln
sos tatarski 80 gr 10pln
tradycyjny Polski kompot z suszu 250ml 8pl

WYROBY WIEJSKIE I DOMOWE
pasztet z grzybami domowej roboty 100gr 10pln
szynka wiejska  wędzona drewnem wiśniowym 100 gr 12pln
kiełbasa wiejska wędzona drewnem wiśniowym 100 gr 9pln
pieczeń wieprzowa rzymska tradycyjna domowa 100 gr 12pln
boczek pieczony peklowany w przyprawach 100 gr 11pln
ser górski oscypek z bacówki 100gr 10pln
chleb czarny żytni pieczony w  piecu glinianym 1 szt 25pln

NA STÓŁ ŚWIĄTECZNY

pół kaczki Polskiej pieczonej z jabłkami, sos żurawinowy, warzywa karmelizowane 1 porcja 43pln

SŁODKIE ŚWIĘTA

sernik domowy z pachnącą skórką pomarańczową i prażonymi migdałami 100 gr 12pln
rolada makowa z bakaliami na delikatnym biszkopcie z lukrem 100gr 12pln

GOTUJEMY SAMI :)
tradycyjny zakwas domowy na żurek na żytnim chlebie naszeg wyrobu 0,5l 15pln
tradycyjny zakwas domowy na barszcz czerwony na z Polskich buraków  naszego wyrobu 0,5l 15pln

zamówienia składamy do 21.12.2021
pod adres email 

kompania-kuflowa@podwawelem.eu
data: godzina:

odbiór własny; restauracja Pod Wawelem ul.św.Gertrudy 26-29 Kraków tel: 12 4212336 

dostawa:
adres;

zamawiający :

nr telefonu :
Informacja
1/Prosimy o wypełnienie ilości porcji zamawianej w rubryce ilość porcji zamawiana
2/ Prosimy o wypełnienie danych kontaktowych *poniżej 150 pln tylko odbiór własny
3/Prosimy o zaznaczenie sposobu odbioru, odbiór na miejscu lub dostawa* oraz daty i przedziału godzinowego *dostawy powyżej 280pln
4/Przesłanie meilem skanu kopii lub zdjęcia zamówienia na podany adres email DO DNIA 20.12.2021 *poniżej 200 pln 40 pln dostawa w granicach miasta

PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 350 PLN DO ZAMÓWIENIA NIESPODZIANKA !!!!! PREZENT !!!

*patność przy dostawie
tylko gotówka odliczona

POLECAMY TEŻ INNE NASZE DANIA Z KARTY MENU i RÓŻNE NASZE ORYGINALNE PRODUKTY KTÓRE MOŻNA 
ZAMÓWIĆ W NASZYM SKLEPIE , ZAMÓW PACZKI DLA SWOICH PRACOWNIKÓW MY DOWIEZIEMY DO TWOJEJ 

FIRMY
podwawelem.goorder.pl, sukiennice.gorder,pl na naszych stronach www zakładka nasz sklep

www.podwawelem.eu       www.sukiennice-restauracja.pl


