Oferta Wielkanocna
• Minimalne zamówienie 5 zestawów
• Tel. 82 565 29 20, 888 804 888 / e-mail: lotos@onet.pl / www.lotos-chelm.pl

Koszt: 35,00
zł/osobę



Propozycja I /os



Danie na gorąco: 1 do wyboru



Kiełbasa biała pieczona z kremem chrzanowym - 100 g/os



Żur Wielkanocny na wędzonym boczku, z jajem i kiełbasą – 250 ml/os



Zimne przekąski:



Jajeczko do podzielenia na zielonej sałacie



Świąteczne mięsa pieczone i pasztety – 100 g/os



Jajko faszerowane pastą pieczarkową - por/os



Kanapeczki bankietowe wielkanocne np. z mięsem pieczystym, pasztetem,
salami, serkiem bree, pastą łososiowa, jajkiem 2 szt/os



Tradycyjna sałatka jarzynowa - 50 g/os



Sałatka wiosenna z rzodkiewką, jajkiem i szczypiorkiem - 50 g/os



Pieczywo - por/os



Deser: Babka świąteczna z lukrem i migdałami – 50 g/os

Koszt: 45,00
zł/osobę



Propozycja II/os



Dania gorące:



Żur Wielkanocny na wędzonym boczku, z jajem i kiełbasą – 250 ml/os



Kiełbasa biała pieczona z kremem chrzanowym – 100 g/os



Zimne przekąski:



Jajeczko do podzielenia na zielonej sałacie



Świąteczne mięsa pieczone i pasztety – 100 g/os



Jajko faszerowane pastą pieczarkową – por/os



Jajko w serkiem ziołowym i szczypiorkiem - por/os



Kanapeczki bankietowe wielkanocne np. z mięsem pieczystym, pasztetem, salami,
serem bree, pastą łososiowa, jajkiem 2 szt/os



Roladki szpinakowe w sezamie – 50 g/os



Tymbaliki z kurczaka - por/os



Tradycyjna sałatka jarzynowa - 50 g/os



Sałatka wiosenna z rzodkiewką, jajkiem i szczypiorkiem - 50 g/os



Pieczywo, ćwikła – por/os



Deser: Babka świąteczna z lukrem i migdałami, sernik – 50 g/os



Propozycja III



Dania gorące:



Żur Wielkanocny na wędzonym boczku, z jajem i kiełbasą – 250 ml/os



Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym, kopytka opiekane, mix sałat z sosem
winegret – por/os

Koszt: 65,00
zł/osobę

Zimne przekąski:


Jajeczko do podzielenia na zielonej sałacie



Świąteczne mięsa pieczone i pasztety - 100 g/os



Jajko faszerowane pastą pieczarkową – por/os



Ptysie z nadzieniem pieczarkowym – por/os



Roladki ze schabu z musem chrzanowym – por/os



Roladki szpinakowe w sezamie – por/os



Galaretki z kurczaka - por/os



Sałatka capreze z pomidorem, mozzarellą i bazylią – 50 g/os



Sałatka wiosenna z rzodkiewką, jajkiem i szczypiorkiem – 50 g/os



Sałatka hawajska z kurczakiem i ananasem – 50 g/os



Pieczywo, sos chrzanowy, sos tatarski – por/os



Deser 2 porcje / os: Babka wielkanocna z lukrem i migdałami, sernik tradycyjny,
szarlotka, mazurek wielkanocny -100 g/os

Zupy: 300 ml


Barszcz biały z kiełbasą i jajkiem

6,90 zł



Barszcz czerwony z kołdunami

6,90 zł



Flaczki wołowe po Staropolsku

8,90 zł



Zupa gulaszowa

8,90 zł



Forszmak

8,90 zł



Boeuf Stroganow



Żurek z jajkiem i kiełbasą 300 ml

6,90 zł



Krem pieczarkowy 300 ml

6,90 zł



Borowikowa z mini muszelkami 300 ml

9,00 zł



Zupa serowo cebulowa z grzankami 300 ml

7,90 zł



Domowy rosół drobiowy, podany z makaronem/uszkami

6,90 zł



Krem z zielonego groszku, podany z grzankami

7,90 zł



Krem z pieczarek, podany z ziołowymi grzankami

7,90 zł



Krem z zielonych brokuł, podany z groszkiem ptysiowym

7,90 zł



Krem z pomidorów z pesto ziołowo- żurawinowym

7,90 zł

12,90 zł

ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE NA WIELKANOC


Przekąski zimne:



Befsztyk tatarski z piklami por.

16,90 zł



Tatar z łososia wędzonego por.

16,90 zł



Carpaccio z łososia w grubo mielonym pieprzu i ziołach
podane z pomidorami i oliwą z oliwek

18,90 zł



Carpaccio z polędwicy wołowej z kaparami, parmezanem

18,90 zł



Jajko z kawiorem szt.

5,90 zł



Jajko faszerowane pieczarką szt.

4,90 zł



Jajko garnirowane szynką na sałatce jarzynowej szt

5,90 zł



Jajko faszerowane pasta z wędzonym łososiem szt.

6,90 zł



Jajko ze śledziem w sosie tatarskim szt.

5,90 zł



Ptysie z nadzieniem z kurczaka i suszonymi pomidorami

6,90 zł



Ptysie z nadzieniem pieczarkowym szt.

6,90 zł



Terrine z kurczaka ze szpinakiem 100 g

7,90 zł



Terrine wieprzowo drobiowe z pistacją 100 g

7,90 zł



Tymbaliki /galaretki/ drobiowe lub z szynką szt.

5,90 zł

c.d


Roladki z szynki z twarożkiem ziołowym szt

5,90 zł



Rożki ze schabu z musem jajeczno chrzanowym szt

6,90 zł



Indyk w maladze z brzoskwinią szt

6,90 zł



Schab w galarecie 100 g

7,90 zł



Schab w sosie jabłkowym 100 g

7,90 zł



Roladki z ciasta naleśnikowego ze szpinakiem 100 g

4,50 zł



Paszteciki (z mięsem/z kapustą i grzybami) szt.

4,50 zł



Pieczarka faszerowana 100 g

6,50 zł



Kurczak faszerowany nadzieniem polskim kg

35,00 zł



Pieczona kaczka faszerowana kg

40,00 zł



Gęś pieczona kg

40,00 zł




Płatki szynki Parmeńskiej z melonem por
Półmiski mięs pieczonych (schab w ziołach, karkówka,
rolady ze schabu, ze śliwkami, szpinakiem,
rolada drobiowa z żurawiną) 100 g

13,90 zł

6,90 zł

c.d


Galantyna z kaczki z żurawiną 100 g

12,90 zł



Roladka z kurczaka z suszonymi pomidorami i kaparami 100 g

10,90 zł



Roladki z kurczaka z serem gorgonzola i sosem morelowym

10,90 zł



Roladki naleśnikowe z suszonymi pomidorami i rukolą,

10,90 zł

z szynką i serem risotta


Galantyna z kurczaka z orzechami pistacjowymi 100 g

10,90 zł



Roladki z szynki pieczonej z zielonymi szparagami 100 g

10,90 zł



Roladki schabowe z musem chrzanowym 100 g

10,90 zł



Roladki z kurczaka z sosem żurawinowym. 100 g

10,90 zł

Sałatki -300g - 14,90 zł


Sałatka wiosenna (jaja, ser żółty, rzodkiewka, szczypiorek)



Jarzynowa (marchewka, ziemniaki, jajko, ogórek kiszony, groszek, kukurydza,
majonez)



Ananasowa (kurczak, ryż, ananas, ser, seler naciowy, rodzynki, majonez)-



Z szynką i kukurydzą, ser, cebula, majonez)



Grecka z serem feta (pomidor, papryka, ogórek zielony, por, oliwki, ser feta)



Cesarska (sałata, pomidor, jajko, szynka, ser, kukurydza, papryka, sos)



Premium (kurczak, sałata, pomidor, march, cebula czerwona, ser, kukurydza, sos)



Gyros (sałaty, kurczak, pomidor, ogórek, papryka, cebula, ser, sos tza-tziki)



Amerykańska (grill. kurczak, sałata, seler naciowy, ananas, kukurydza, papryka, sos)



Paprykowa(2 rodzaje papryki, pieczarki mar., ogórek konserwowy, cebula czerwona,
pomidory, sos majonezowy)



Łososiowa (sałaty, wędzony łosoś, pomidor, ogórek, sos miodowo koperkowy) 16,90 zł



Królewska (seler naciowy, szynka, płatki migdałowe, rodzynki, pomarańcza
ewentualnie ser zamiennie z szynką, sos majonezowy



Węgierska (mięsa pieczone, papryka, pieczarki konserwowe, ogórek konserwowy, fasola
czerw, papryka, ser, sos 16,90 zł



Wykwintna (sałaty, polędwiczka wieprzowa, seler naciowy, cząstki pomarańczy, ogórek,
czerwona cebula, sos) 16,90 zł

Ryby


Sandacz z pieca

100 g

9,00 zł



Łosoś steki smażone

100 g

15,00 zł



Pstrąg z grilla

100 g

6,90 zł



Miętus z patelni

100 g

6,90 zł



Filet z dorsza smażony

100 g

6,90 zł



Morszczuk panierowany

100 g

4,90 zł



Karp smażony

100 g

6,90 zł



Śledź z cebulką w oleju

100g

6,90 zł



Śledź po kaszubsku por.

100 g

6,90 zł



Śledź po japońsku por.

100 g

7,90 zł



Ryba w sosie greckim

100 g

7,90 zł



Szczupak faszerowany w majonezie 100 g

9,90 zł



Szczupak faszerowany w galarecie

9,90 zł



Różana kompozycja z łososia wędzonego z jajkiem i kawiorem 100 g 16,90 zł

100 g

