
 
 

 

                                   	  
	  
Szanowni	  Państwo,	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  Z	  myślą	  o	  zbliżających	  się	  Świętach	  Bożego	  Narodzenia	  przygotowaliśmy	  dla	  Państwa	  ofertę	  na	  spotkanie	  opłatkowe	  w	  naszej	  restauracji	  „Antica”	  mieszczącej	  się	  
przy	  ul.	  Strzeleckiego	  10	  F	  /	  wejście	  od	  ul.	  Rosoła	  	  vis’a’vis	  stacji	  BP	  przy	  SGGW	  	  /	  .	  
	  
W	  tym	  niezwyłym,	  pełnym	  czaru	  i	  magi	  czasu	  zapraszamy	  Pańtwa	  do	  miejsca,	  które	  z	  pewnością	  	  na	  długo	  zapadnie	  w	  Państwa	  pamięci.	  	  
Doskonałe	  potrwy	  wigilijne	  i	  świąteczne	  	  przygotowywane	  przez	  naszego	  szefa	  kuchni	  –	  Michała	  Karę	  zaspokoją	  najbardziej	  wybrednych	  smakoszy	  a	  aranżacja	  
świąteczna	  spowoduje,	  że	  czas	  spędzony	  we	  wnętrzach	  naszej	  restauracji	  	  będzie	  wyjątkowy.	  	  
	  
Zapraszam	  do	  rezerwacji	  terminów!	  
	  
Kuba	  Walecki	  –	  menager	  Restauracji	  Antica	  
Tel	  .	  228554477	  	  ;	  	  725268422	  
www.antica.waw.pl 
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                                    Menu	  	  1	  –	  37	  zł/os.	  	  
	  

	  
	  

Tradycyjny	  śledź	  z	  cebulką	  i	  olejem	  lnianym	  
Smażona	  ryba	  pod	  pierzynką	  z	  duszonych	  warzyw	  na	  sposób	  grecki	  

Świąteczny	  pasztet	  z	  ćwikłą	  i	  chrzanem	  
***	  

Galanteria	  pieczywa,	  masło	  
***	  

Aromatyczny	  barszcz	  czerwony	  	  z	  pasztecikiem	  z	  kapustą	  i	  pieczarkami	  
***	  

Ciasto	  świąteczne	  
	  

Menu	  2	  –	  55	  zł/os.	  
Korzenne	  śledzie	  w	  delikatnej	  zalewie	  octowej	  z	  cebulką	  i	  rodzynkami	  

Jaja	  faszerowane	  musem	  z	  łososia	  
Mintaj	  pod	  pierzynką	  z	  duszonych	  warzyw	  
Tradycyjny	  śledź	  z	  cebulką	  i	  olejem	  lnianym	  

***	  
Galanteria	  pieczywa,	  masło	  

***	  
Świąteczna	  sałatka	  jarzynowa	  z	  sosem	  majonezowym	  

Sałatka	  grecka	  z	  serem	  typu	  feta,	  czarnymi	  oliwkami,	  świeżymi	  warzywami	  i	  
sosem	  vinaigrette	  

***	  
Wigilijny	  barszcz	  	  czerwony	  	  z	  krokietem	  z	  kapustą	  ,	  pieczarkami	  i	  leśnymi	  

grzybami	  /1	  szt./os.	  
***	  

Kluski	  z	  makiem,	  bakaliami	  i	  miodem	  	  podawane	  w	  pucharkach	  z	  bitą	  śmietaną	  
	  

Menu	  3	  –	  63	  zł/os.	  
Tatar	  ze	  śledzia	  z	  korniszonkiem	  i	  cebulką	  cukrową	  

Śledzie	  pod	  śmietanową	  pierzynką	  z	  siekanym	  jabłkiem,	  cebulką	  cukrową	  	  i	  
jajkiem	  

Mintaj	  pod	  pierzynką	  z	  duszonych	  warzyw	  
Carpaccio	  z	  buraka	  z	  kozim	  serem,	  orzechami	  i	  balsamico	  

***	  

Menu	  	  4	  –	  70	  zł/os.	  
Tatar	  z	  łososia	  z	  kolendrą	  i	  kolorowym	  pieprzem	  

Sandacz	  faszerowany	  	  na	  słodko	  z	  migdałami	  i	  rodzynkami	  
Śledzik	  po	  japońsku	  z	  groszkiem,	  jabłkiem,	  ogórkiem	  kiszonym	  ,	  jakiem	  i	  

majonezem	  
Pasjans	  z	  pieczonych	  buraków	  z	  mozarellą	  i	  vinaigrettem	  miodowym	  na	  rucoli	  

***	  



 
 

 

Galanteria	  pieczywa,	  masło	  
***	  

Świąteczna	  sałata	  z	  pomarańczami,	  żurawinami,	  prażonymi	  pestkami	  dyni	  i	  
słonecznika	  z	  malinowym	  sosem	  vinaigrette	  

Tradycyjna	  sałatka	  jarzynowa	  
***	  

Postny	  barszcz	  czerwony	  z	  majerankiem	  
***	  

Pyszne	  domowe	  pierożki	  z	  kapustą	  i	  grzybami	  
***	  

Ciasto	  świąteczne	  
	  

ANTICA	  www.antica.waw.pl	  

Galanteria	  pieczywa,	  masło	  
***	  

Mix	  zielonych	  sałat	  z	  krewetką,	  melonem	  ,	  kiełkami	  i	  sosem	  mango	  
***	  

Postny	  barszcz	  czerwony	  z	  majerankiem	  
***	  

Pyszne	  domowe	  pierożki	  z	  kapustą	  i	  grzybami	  
***	  

Ciasto	  świąteczne	  
	  

Menu	  	  5	  –	  70	  zł/os.	  
	  

Deska	  świątecznych	  mięsiw	  pieczonych	  serwowana	  ze	  śliwkami	  w	  occie,	  dynią,	  
gruszką,	  ćwikłą	  i	  chrzanem	  

Tradycyjny	  śledź	  w	  oliwie	  z	  cebulką	  	  	  
Tatar	  z	  łososia	  z	  kolendrą	  i	  kolorowym	  pieprzem	  

Świąteczny	  pasztet	  z	  grzybkami	  marynowanymi	  i	  chrzanem	  
Sandacz	  faszerowany	  	  na	  słodko	  z	  migdałami	  i	  rodzynkami	  

Śledzik	  po	  japońsku	  z	  groszkiem,	  jabłkiem,	  ogórkiem	  kiszonym	  ,	  jakiem	  i	  
majonezem	  

Pasjans	  z	  pieczonych	  buraków	  z	  mozarellą	  i	  vinaigrettem	  miodowym	  na	  rucoli	  
***	  

Galanteria	  pieczywa,	  masło	  
***	  

Postny	  barszcz	  czerwony	  z	  majerankiem	  
***	  

Pyszne	  domowe	  pierożki	  z	  kapustą	  i	  grzybami	  
***	  

Ciasto	  świąteczne	  
 

Menu	  6	  –	  	  70	  zł/os.	  
	  

Sola	  po	  grecku	  pod	  pierzynką	  z	  duszonych	  warzyw	  
Śledź	  w	  śmietanie	  z	  jabłuszkiem	  i	  cebulą	  

Roladki	  z	  wędzonego	  łososia	  z	  kremowym	  	  serkiem	  	  i	  aromatycznymi	  ziołami	  
***	  

Capresse	  –	  pomidory	  z	  mozarellą	  i	  zielonym	  	  pesto	  
***	  

Galanteria	  pieczywa,	  masło	  
***	  

Tradycyjna	  zupa	  grzybowa	  z	  łazankami	  
***	  

Wigilijna	  kapusta	  z	  leśnymi	  grzybami	  i	  olejem	  lnianym	  	  
***	  

Ciasto	  świąteczne	  
***	  

Wigilijny	  kompot	  z	  suszu	  
 



 
 

 

 
 
 

                   
 

 

 


