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Propozycja dań wielkanocnych na wynos  

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy proponujemy Państwu specjalną ofertę dań 

świątecznych. 

 

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

 

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

Zamówienia przyjmujemy do dnia 17.04.2019r. Odbiór/dostawa zamówionych potraw odbywa się w dniu 

20.04.2019r. Na terenie Wilanowa możliwa jest dostawa. 

 

PRZEKĄSKI ZIMNE: 

Pasztet z kaczki z żurawiną i chrzanem       8 zł/100g 

Pasztet z kurczaka z pistacjami        8 zł/100g 

Mięsa pieczone – schab lub karkówka       10 zł/100g 

Rostbef z sosem tatarskim        13 zł/100g 

Boczek pieczony          10 zł/100g 

Sałatka jarzynowa         8 zł/100g 

Symfonia śledzi (do wyboru: w oleju, w śmietanie, w zalewie korzennej, w sosie musztardowym)9 zł/100g 

Roladka z łososia z musem chrzanowym na sałatce z buraków    14 zł/100g 

Jaja faszerowane (do wyboru: z grillowanymi pieczarkami, szynką lub pastą kaparową)  8 zł/3 połówki 

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem       14 zł/100g 

Galaretka z kurczaka z warzywami        8 zł/porcja 
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ZUPY: 

Wielkanocny barszcz biały z jajkiem i kiełbasą      32 zł/litr 

Tradycyjny barszcz czerwony z uszkami       25 zł/litr 

Zupa chrzanowa z kiełbasą i ziemniaczkami       30 zł/litr 

Grzybowa na żurze         39 zł/litr 

  

DANIA GŁÓWNE: 

Filet z suma z sosem z zielonego pieprzu       34 zł/porcja 

Łosoś w cieście francuskim z warzywami julienne i sosem kaparowym    38 zł/porcja 

Kaczka pieczona z sosem śliwkowym (1/2 luzowana)      43 zł/porcja 

Polędwiczki wieprzowe z sosem gorgonzola i kopytkami     36 zł/porcja 

Strogonow z kopytkami         36 zł/porcja 

Bigos           12 zł/100g 

Schab ze śliwą w sosie winnym        36 zł/porcja 

 

DESERY:    

Puszysty tort bezowy z kremem pomarańczowym      18 zł/porcja 

Pascha           59 zł/1kg 

Sernik           58 zł/1kg 

Mazurek kajmakowy         59 zł/1kg 


