DANIA WIGILIJNO-ŚWIĄTECZNE
1. Pierogi z kapustą i grzybami 29 zł/kg
2. Pierogi z soczewicą 27 zł/kg
3. Zupa grzybowa z łazankami 24 zł/l.
4. Barszcz czerwony czysty 19 zł/l.
5. Krokiety z kapustą i grzybami 5 zł/szt.
6. Karp smażony 30 zł/kg
7. Pstrąg pieczony w całości (ok.400 g) sos tatarski 29 zł/szt.
8. Śledź z cebulką i żurawiną w oleju 18 zł
9. Ryba po grecku 23 zł/0,5 kg
10. Kapusta wigilijna 29 zł/kg
11. Sałatka jarzynowa 20 zł/0,5 kg
12. Rolada szpinakowa z łososiem 65 zł/szt.
13. Pasztet z kaczką i żurawiną 35 zł/kg
14. Kopytka 27 zł/kg
15. Kluski śląskie 27 zł/kg
16. Buraczki karmelizowane 20 zł/0,5kg
17. Udo gęsi confit (ok.400 g) sos wiśniowo-rozmarynowy 25 zł/szt.
18. Kaczka pieczona w całości (ok.2,2 kg), sos piernikowy 60 zł/szt.
19. Schab pieczony 40 zł/kg
20. Karkówka pieczona 40 zł/kg
21. Szarlotka 34 zł/kg
22. Sernik 34 zł/kg

Menu wigilijne 80 zł/os.
Dania gorące
1. Barszcz czerwony z krokietem lub Zupa grzybowa
2. Karp dzwonko lub Pstrąg pieczony w całości, kapusta zasmażana
2. Pierogi z kapustą i grzybami

Przystawki
1. Ryba po grecku
2. Śledź w oleju z cebulką
3. Sałatka jarzynowa
4. Rolada szpinakowa z łososiem

Deser
Kutia lub makowiec

Menu wigilijne 50 zł/os.
Dania gorące
1. Barszcz czerwony z krokietem lub Zupa grzybowa
2. Pierogi z kapustą i grzybami

Przystawki
1.

Ryba po grecku

2.

Śledź w oleju z cebulką i żurawiną
3. Sałatka jarzynowa
4. Rolada szpinakowa z łososiem

Deser
Kutia lub makowiec

Kochani,
nadszedł czas, aby pomyśleć o spotkaniach Wigilijnych w gronie rodziny,
przyjaciół i współpracowników.
W tym roku będą one wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle. Rok temu mieliśmy
zaszczyt gościć tak wielu z Was w naszej restauracji. Bardzo za tym tęsknimy
i ubolewamy, że nie będzie to możliwe w tym roku.
Mamy jednak nadzieję, że również tym razem, choć w innej formie będziemy
mogli zagościć w Waszych domach i firmach.
Przedstawiamy ofertę dań Wigilijno-Świątecznych. Zachęcamy również
do skorzystania ze specjalnie przygotowanych pakietów dla firm.
Mamy nadzieję, że pandemia wkrótce się skończy i znów restauracja
będzie mogła tętnić życiem.

Póki co zamówienia na Wigilie firmowe prosimy składać
pod nr tel. 503 894 540 lub email: restauracja@loftowa.pl.

