OFERTA GASTRONOMICZNA DLA FIRM

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego….

ZAKĄSKI, PRZYSTAWKI, SAŁATKI

Różyczki z łososia z nadzieniem serowym (5 dkg)
Sery pleśniowe (8 dkg)
Łosoś ze szpinakiem w otulinie z kapusty pekińskiej z imbirem (100 g)
Sałatka z łososia wędzonego i mix sałat (80 g)
Różyczki z łososia z nadzieniem serowym (5 dkg)
Wędliny: schab pieczony, karkówka pieczona, łopatka, boczek, szynka pieczona, pasztet, kabanosy,
baleron białoruski (150 g)
Sałatka makaronowa z rukolą i szynką gotowaną (100 g)
Rolada z kaczki (5 dkg)
Schab po warszawsku z serem białym i chrzanem (8 dkg)
Ryba po grecku (8 dkg)
Sałatka z makaronu farfalle i salami (100 g)
Sałatka makaronowa z rukolą i szynką gotowaną (100 g)
Galantyna z kurczaka (100 g)
Galaretka drobiowa (150 g)
Schab w galarecie (8 dkg)
Pstrąg faszerowany (8 dkg)
Filet z kurczaka w panierce z orzeszków ziemnych w sosie curry (5 dkg)
Galaretka z nóżek wieprzowych (150 g)
Sałatka śledziowa (100 g)
Sałatka z tuńczyka na bazie ryżu (100 g)
Sałatka z tuńczyka na bazie makaronu (100 g)
Sałatka z kurczaka i ananasa (100 g)
Sałatka grecka (150 g)
Sałatka kebab z kapustą pekińską (80 g)
Terrina z kurczaka (7 dkg)
Śledź po węgiersku (5 dkg)
Śledź w sosie tatarskim (5 dkg)
Szparagi w szynce (7 dkg)
Różyczki z łososia z nadzieniem serowym (5 dkg)
Sałatka z pieczarek i porów (70 g)
Śledź w oleju z cebulką (5 dkg)
Jaskółcze gniazdo (100 g)
Przysmak z sera camembert z żurawiną (7 dkg)
Jaja z musem pieczarkowym (0,5 szt.)
Koreczki (2 sztuki)
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ZUPY I KREMY

Barszcz czerwony z krokietem/ pasztecikiem/ uszkami (250 ml)
Barszcz ukraiński (350 ml)
Buef Strogonow (250 ml)
Flaki wołowe
Forszmak w chlebku (250 ml)
Gulasz węgierski z kluseczkami ziołowymi (250 ml)
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym (250 ml)
Krem brokułowy z prażonymi płatkami migdałów (250 ml)
Krem z dyni z parmezanem (250 ml)
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym (250 ml)
Krem z porów z szynką (250 ml)
Krem ze szparagów (250 ml)
Rosół z makaronem/ uszkami (350 ml)
Zupa cebulowa podana z ciastkiem francuskim (250 ml)
Zupa czosnkowa z jajkiem w chlebku (250 ml)
Zupa fasolowa przecierana podana z kiełbasą i boczkiem (250 ml)
Zupa grzybowa z suszonych borowików z łazankami (350 ml)
Zupa krem pomidorowy z grzankami ziołowymi (250 ml)
Zupa krem serowa z chipsami z boczku (250 ml)
Zupa krem z cukinii (250 ml)
Zupa krem z groszku zielonego podana z groszkiem ptysiowym (250 ml)
Zupa krem z kalafiora
Zupa krem z selerów z groszkiem ptysiowym (250 ml)
Zupa krem ze świeżych ogórków (250 ml)
Zupa ogórkowa (350 ml)
Zupa szczawiowa z jajkiem (350 ml)
Zupa z kiszonej kapusty (kwaśnica) (350 ml)
Zupa z soczewicy z kiełbasą i grzankami (250 ml)
Żur z jajkiem i kiełbasą (350 ml)
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DANIE GŁÓWNE

Filet z indyka podany na sosie żurawinowo - chrzanowym z kaszą kuskus i brokułami
Filet ze szparagami podany z ziemniaczkami i warzywami na sosie maślano - ziołowym (150 g)
Gulasz wieprzowy podany z kopytkami i zestawem surówek (150 g)
Gulasz wołowy podany z kopytkami i zestawem surówek (150 g)
Karkówka pieczona z sosem pieczarkowym z kluskami śląskimi i zestawem surówek
Klopsiki w sosie koperkowym z kluskami śląskimi i zestawem surówek (150 g)
Kotlet schabowy panierowany faszerowany pieczarkami i serem mozarella
podany z ziemniaczkami gotowanymi i zestawem surówek
Kotlet schabowy z ziemniaczkami z wody i zestawem surówek (150 g)
Łosoś pieczony podany z ziemniaczkami opiekanymi i zestawem surówek (filet 150 g)
Pilaw z drobiu z ryżem jaśminowym (100 g)
Polędwiczka w otulinie z drobiu (crepinet) na sosie pieczeniowym
podana z ziemniaczkami gotowanymi i zestawem warzyw (150 g)
Polędwiczki wieprzowe w otulinie z boczku z ziemniaczkami i warzywami (150 g)
Przysmak Radziwiłła podany na sosie pieczeniowym
z ziemniaczkami gotowanymi i zestawem warzyw (150 g)
Pstrąg pieczony podany z warzywami i ryżem (1 szt. - ok. 300 g)
Rolada z gęsi z cielęciną podana na sosie z kurek z ziemniaczkami gotowanymi i zestawem warzyw
(150 g)
Rolada z kaczki podana na sosie śliwkowo - pomarańczowym
z ziemniaczkami gotowanymi i duszoną czerwoną kapustą z rodzynkami (150 g)
Schab pieczony na sosie pieczeniowym z ziemniaczkami i warzywami
Schab z rusztu z ziemniaczkami i miksem warzyw (150 g)
Stek z karkówki z ziemniaczkami gotowanymi i kapustą zasmażaną (150 g)
Udko faszerowane podane z marchewką zasmażaną i ryżem (150 g)
Udko pieczone podane z frytkami i zestawem surówek
Udziec pieczony "płonący" z kulkami ziemniaczanymi i surówką pekińską (150 g)
Zrazy wołowe podane na sosie pieczeniowym z kaszą gryczaną i buraczkami z chrzanem (150 g)
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DESERY

Creme brule (100 g)
Galaretka owocowa z bitą śmietaną (150 g)
Jabłko pieczone z żurawiną podawane z gałką lodów cynamonowych
Lody z owocami i bitą śmietaną
Mus malinowo - czekoladowy (80 g)
Panna cotta z sorbetem malinowym (100 g)
Szarotka na ciepło z lodami cynamonowymi
Tiramisu w pucharkach
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ALKOHOLE I NAPOJE

Wódki
/wycena indywidualna/
SARMATA 0,5l
SOBIESKI 0,5l oraz 0,7l
PALACE 0,5l
VICTORY 0,5l
SOPLICA A.D. 1891 0,5l
ŻUBRÓWKA 0,5l
ŻUBRÓWKA BIAŁA 0,5l oraz 0,7l
MIODOWA EXCELLENT 0,5l
ŻOŁĄDKOWA GORZKA 0,5l
ŻOŁĄDKOWA GORZKA CZYSTA De Luxe 0,5l
WYBOROWA 0,5l
BOLS PREMIUM 0,5l oraz 0,7l
ABSOLUT 0,5l
FINLANDIA 0,5l oraz 0,7l

Wina
Wina z karty win - od 35 zł brutto za butelkę 0,75 l
Wino De la Casa z dębowej beczki - od 5 zł za kieliszek (150ml)
Rabaty dostępne przy zamówieniu już od 5 butelek wina
Karty Win dostępne na stronie Hotelu Sarmata - kliknij
Polecamy - Wine Cassino oraz Akademia Wina

Miody pitne
Miód Sandomierski Trójniak 0,75l - 45 zł
Miód Sandomierski Dwójniak 0,75l - 65 zł
Miód Sandomierski Półtorak 0,75l - 80 zł
Rabaty przy zakupach powyżej 10 butelek
Miód Sandomierski Trójniak z dębowej beczułki - 5 l - 300 zł
Prezentacja Miodów Sandomierskich dostępna na stronie Hotelu Sarmata - kliknij

Napoje
/wycena indywidualna/
Soki owocowe
Woda mineralna niegazowana w dzbankach
Napoje gazowane w butelkach plastikowych 0,5l oraz szklanych 0,2l
(Cola, Fanta, Sprite, Tonic, Kropla Beskidu)
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