
  ZAMÓWIENIE 

  

 

NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO :………………………….         DATA ODBIORU:……………… 

NUMER TEL.: ………………………………………………..        GODZINA ODBIORU:…………. 

                             Zimne przekąski jedn. miary/waga cena zamówienie 

Duet z łososia i dorsza w galarecie  Porcja (120g w tym 
100 g ryby) 

18,50 zł 
 

Jajka faszerowane musem z łososia  Porcja (6 poł.) 21,00 zł  

Jajka faszerowane w skorupach  Porcja (6 poł.) 20,00 zł  

Jajka z sosem tatarskim  Porcja (6 poł.) 18,00 zł  

Wolno pieczona karkówka z czosnkiem niedźwiedzim Kg 52,00 zł  

Medalion ze schabu z musem chrzanowym  Porcja (80 g w tym 
50g schab) 

9,00 zł 
 

Pasztet tradycyjny (mięso mieszane) w cieście 
francuskim 

Kg 47,00 zł 
 

Pasztet z żurawiną   Kg 41,00 zł  

Pasztet selerowo-pieczarkowy (wegetariański) Kg 32,00 zł  

Pieczeń rzymska z jajkiem oraz pistacjową kruszonką   Kg 49,00 zł  

Rolada z boczku pieczona w aromantycznych ziołach  Kg 56,00 zł  

Schab pieczony z bakaliami  Kg 58,00 zł  

Tradycyjne zimne nóżki wieprzowe  Porcja (80g w tym 
50g mięsa) 

8,00 
zł/szt. 

 

Torcik tuńczykowy na krakersach Porcja (250g) 27,00 zł  

                             Sałatki (sosy osobno pakowane) jedn. miary/waga cena zamówienie 

Sałatka gyros  Porcja (300g) 28,00 zł  

Sałatka migdałowa 300g  Porcja (300g) 29,00 zł  

Sałatka z piersią indyka, ananasem, selerem naciowym  Porcja (300g) 31,00 zł  

                             Zupy jedn. miary/waga cena zamówienie 

Żurek staropolski na wędzonym żeberku z suszonym 
grzybkiem i białą kiełbasą 

1 L 52,00 zł 
 

Aromatyczny krem z pomidorów z nutą bazylii  1 L 52,00 zł  

Wielkanocny barszcz biały z majerankiem i pulpecikami 
mięsnymi (24 pulpeciki) 

1 L 59,00 zł 
 

Flaki cielęce 1 L 62,00 zł  

                             Dania gorące jedn. miary/waga cena zamówienie 

Confitowane kacze nóżki z sosem żurawinowym oraz 
kompresowanym jabłkiem 

Porcja (250g) 42,00 zł 
 

Kaczka faszerowana mięsem z natką pietruszki, 
pieczonymi jabłkami z żurawiną  

(1szt. ok 1-2 kg)   
110,00 
zł/kg 

 

Sakiewka ze schabu z kurkami i żurawiną (sos kurkowy) Porcja (180g) 31,00 zł  

Kurczak pieczony z kaszą i wątróbką drobiową    
(1szt. 1,5 –1,8 kg) 

90,00 
zł/szt. 

 

Ślimaczki z białej kiełbasy zapiekane pod pierzynką z 
cebuli oraz suszonej śliwki ( do zapieczenia) 

Porcja (200 g) 19,00 zł 
 



Dodatki do dań ciepłych jedn. miary/waga cena zamówienie 

Kluseczki ziemniaczane   Kg 29,00 zł  

Kluseczki szpinakowe  Kg 32,00 zł  

Gratin ziemniaczane  
(2 szt. porcja 200 g) 

14,00 
zł/szt. 

 

Buraczki zasmażane  Kg 33,00 zł  

Ćwikła z chrzanem  Kg 23,00 zł  

Sos chrzanowy  Porcja (250 ml) 13,00 zł  

Sos tatarski  Porcja (250 ml) 16,00 zł  

Słodkości  jedn. miary/waga cena zamówienie 

Babka gotowana  
(1szt. ok. 1,2 kg) 

41,00 
zł/szt.  

 

Ciasto chałwowo-sezamowe  
Kg 41,00 zł 

 

Ciasto snickers  
Kg 46,00 zł 

 

Mazurek czekoladowy  
(1szt. ok. 0,45 kg)   

35,00 
zł/szt. 

zamówienie 

Mazurek makowo-kajmakowy  
(1szt. ok. 0,45 kg) 

32,00 
zł/szt. 

 

Pascha  Kg (min. zamówienie 
0,5 kg) 

55,00 zł 
 

Sernik nowojorski z karmelem  
(szt. ok. 2 kg) 

110,00 
zł/szt. 

 

Sernik tradycyjny z rodzynkami 
Kg 45,00 zł 

 

Tort bezowy z kremem do wyboru   
(kawowym, adwokatowym)   

ok. 10-12 porcji   190,00 zł 
 

Tort bezowy z kremem do wyboru  
(kawowym, adwokatowym)   

ok. 15 porcji 220,00 zł 
 

Tort bezowy z kremem do wyboru   
(kawowym, adwokatowym)   

ok. 20 porcji 270,00 zł 
 

 

Prosimy wybrać rodzaj zastawy: 

 jednorazowa 

 własna – należy dostarczyć do 04.04.2023 

Prosimy wypełnić formularz i złożyć w Restauracji Hotelu Chopin lub wysłać na 
adres:  przyjecia@hotelchopin.pl do dnia 02.04.2023 do godziny 20:00  

W przypadku pytań służymy pomocą pod numerem telefonu: 

46 862 59 95     lub      662 735 766 

Odbiór zamówień: 

07.04.2023 w godz. 12:00 - 22:00 

mailto:przyjecia@hotelchopin.pl

