
Przyjęcie Świąteczne w Browarze Stara Komenda
Oferta na 2018r. 

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą Browaru Restauracyjnego Stara Komenda

Menu 1

Zupa
Barszcz na naturalnym zakwasie z uszkami faszerowanymi mięsem

Danie główne
Schab w przyprawach świątecznych serwowany z sosem grzybowym

Dodatki do dania głównego
Ziemniaczki pieczone z rozmarynem

Sałatka ze świeżych warzyw z polskimi marynatami 

Drugie danie ciepłe
Mix świątecznych pierogów okraszonych cebulką

-z kapustą i grzybami 2szt./os
-z mięsem 2szt./os

Zimna płyta
Śled  z grzybkami, papryką i czerwoną cebulkąź  60g/os

De  swojskich wędlinchy , musztarda 40g/os
Pasztet pieczony w boczku z żurawiną 40g/os

Sałatka a zamykana w szynce suszonej w dymiejarzynow  100g/os
Smalec z szalotką i złotą renetą

Paprykarz z dorsza 
Wiejski chleb 

Ogórki kiszone

Deser
Tarta jabłkowo-cynamonowa  

Napoje
Kawa, herbata, soki, woda mineralna z cytryną

Bez ograniczeń

Cena
99zł/os



Menu 2

Zupa
Barszcz na naturalnym zakwasie z uszkami faszerowanymi mięsem

Danie główne
Polędwiczki wieprzowe serwowane z sosem kurkowym

Dodatki do dania głównego
Ziemniaczki pieczone z ziołami 

Sałatka ze świeżych warzyw 

Drugie danie ciepłe
Mix świątecznych pierogów okraszonych cebulką

-z kapustą i grzybami 2szt./os
-z mięsem 2szt./os

Zimna płyta 
Śled  z grzybkami, papryką i czerwoną cebulkąź  60g/os

De  mięs pieczystychchy  (karkówka faszerowana czosnkiem, schab ze śliwką i morelą), chrzan 40g/os
Pasztet pieczony w boczku z żurawiną 40g/os

Sałatka a zamykana w szynce suszonej w dymiejarzynow  80g/os
Sałatka grecka z oliwą ziołową
Smalec z szalotką i złotą renetą

Paprykarz z dorsza
Wiejski chleb 

Ogórki kiszone

Deser
Tradycyjny makowiec z bakaliami

Tarta jabłkowo-cynamonowa  

Napoje
Kawa, herbata, soki, woda mineralna z cytryną

Bez ograniczeń

Cena
120zł/os



Menu 3

Zupa
Tradycyjny krem borowikowy z ziołowymi grzankami 

Dania główne serwowane na półmiskach
Polędwiczki wieprzowe serwowane z sosem kurkowym

Halibut z pieca podawany z warzywami julienne

Dodatki do dania głównego
Ziemniaczki pieczone z ziołami 

Sałatka ze świeżych warzyw 

Drugie danie ciepłe
Barszcz na naturalnym zakwasie

Mix świątecznych pierogów okraszonych cebulką
-z kapustą i grzybami 2szt./os

-z mięsem 2szt./os

Zimna płyta
Śled  z grzybkami, papryką i czerwoną cebulkąź  60g/os

G łosoś na kruchych sałatach z sosem vinaigrette 80g/osrillowany 
De  mięs pieczystychchy  (karkówka faszerowana czosnkiem, schab ze śliwką i morelą), chrzan 40g/os

    Pasztet pieczony w boczku z żurawiną 40g/os
Sałatka a zamykana w szynce suszonej w dymiejarzynow  80g/os

Sałatka grecka z oliwą ziołową
Smalec z szalotką i złotą renetą

Paprykarz z dorsza
Wiejski chleb 

Ogórki kiszone

Deser
Tradycyjny makowiec z bakaliami

Tarta jabłkowo-cynamonowa 

Napoje
Kawa, herbata, soki, woda mineralna z cytryną

Bez ograniczeń

Cena
140zł/os



Dodatkowo oferujemy:

Piwo w dzbanie 2l - 30złStara Komenda 
Piwo Specjalne w dzbanie 2l - 40zł

Wódka Żołądkowa de Luxe 0,5l - zł50
Finlandia 0,5l - zł70

Ballantine’s 0,5l - 99zł
Wino 0,7l - 0zł6

Coca-cola, Sprite 1l - 1 zł2
Podane ceny są cenami brutto

Kontakt:

Browar Stara Komenda
Pl. Stefana Batorego 3

70-207 Szczecin

p.kedzierski@starakomenda.pl
tel.: 91 423 44 45

www.starakomenda.pl


