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Propozycja dań świątecznych na wynos 

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia proponujemy Państwu specjalną ofertę dań 

świątecznych na wynos. 

Mamy nadzieję, że umilą one Państwu ten niezwykły czas spędzony w gronie rodziny, przyjaciół i 

współpracowników. 

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny: 22 258 12 43 lub mailowy: biuro@bistecca.pl  

Zamówienia przyjmujemy do dnia 21.12.2014r. 

 

 

PRZEKĄSKI ZIMNE: 

Pieczony pasztet z dzika z marynatami       9 zł/100g 

Domowy pasztet z kurczaka z pistacjami       7 zł/100g 

Pasztet z kaczki z żurawiną i chrzanem       7 zł/100g 

Wybór mięs pieczonych (do wyboru: schab wieprzowy, karkówka, rostbef)   12 zł/100g 

Rostbef po angielsku z sosem tatarskim       13 zł/100g 

Sałatka jarzynowa         9 zł/150g 

Wigilijny karp w galarecie z chrzanem       15 zł/150g 

Tatar z pstrąga          11 zł/120g 

Symfonia śledzi (do wyboru: w oleju, w śmietanie, w zalewie korzennej)   10 zł/130g 

Rolada z ciasta francuskiego z łososiem i szpinakiem      14 zł/150g 

Roladka z łososia z serem feta i sosem miodowo–koperkowym    14 zł/150g 

Ryba po grecku          9 zł/150g 
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ZUPY: 

Wigilijna zupa grzybowa z domowymi łazankami      32 zł/litr 

Tradycyjny barszcz czerwony z uszkami       25 zł/litr 

Rosół z kołdunami         22 zł/litr 

Grzybowa na żurze         42 zł/litr 

 

DANIA GŁÓWNE: 

Domowe pierogi z kapustą i grzybami       2 zł/szt.  

Kaczka pieczona z sosem owocowym       43 zł/porcja 

Karp królewski z kapustą postną i olejem lnianym      32 zł/porcja  

Rolada z indyka faszerowana podgrzybkami       38 zł/porcja 

Filet z pstrąga z płatkami migdałów i sosem piernikowym z bakaliami    34 zł/porcja 

Filet z suma w sosie z zielonego pieprzu       34 zł/porcja 

Kapusta z grzybami         38 zł/kg 

Wołowina po burgundzku ze śliwkami suszonymi      34 zł/porcja 

                 

DESERY: 

Puszysty tort bezowy (z kremem pomarańczowym lub daktylowym)    16 zł/porcja 

Makowiec z bakaliami i sosem migdałowym       58 zł/kg 

Jabłecznik z bezą          54 zł/kg 

Sernik           58 zł/kg 

Piernik z konfiturą śliwkową i czekoladą       62 zł/kg 

Sernik czekoladowy z sosem wiśniowym       18 zł/porcja 

DODATKOWO:  

Kompot z suszonych owoców        20 zł/litr                         

 

 

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Restauracja 
BISTECCA BISTRO! 

                                                                                                                              


