
Wigilijny barszcz czerwony na zakwasie 900 ml / 45 zł (3 porcje)

Zupa grzybowa z suszonych podgrzybków 900 ml / 55 zł (3 porcje)

Pierogi z kapustą i grzybami 10 szt / 25 zł (2 porcje)

Uszka z grzybami 20 szt / 25 zł (3 porcje)

Pierogi z sarną, cheddarem i szalotką (10 szt 0,5 kg) / chutnej gruszkowy (100 g) 35 zł (2 porcje)

Bigos staropolski z kiełbasą, jałowcem i grzybami 0,6 kg 45 zł (2 porcje)

Tradycyjne krokiety z kapustą i grzybami 2 szt 15 zł

Dorsz po grecku 0,5 kg / 60 zł (3 porcje)

Galaretka z łososiem i warzywami 1 szt / 17 zł

Galaretka z kurczakiem, jajkiem i zielonym groszkiem 1 szt / 14 zł

Półmisek mięs pieczonych (karkówka, polędwiczka wieprzowa, 
schab ze śliwką) 1 kg z sosem tatarskim (200 g) 120 zł (5 porcji)

Szynka wędzona z miodem i chilli 1 szt (ok 900 g) 69 zł (8 porcji)

Kabanosy z dziczyzną jałowcem i czosnkiem 500 g 49 zł (5 porcji)

Gulasz wołowy na czerwonym winie z warzywami okopowymi 0,6 kg 65 zł (2 porcje)

Wolno pieczone udka z kaczki w sosie grzybowym z tymiankiem i pieczoną pomarańczą (2szt) 0,5 kg 59 zł

Pasztet świąteczny 0,5 kg 45 zł (5 porcji)

Śledź w śmietanie z kwaśnym jabłkiem i cebulą 0,6 kg 35 zł (3 porcje)

Sałatka jarzynowa z ziemniakiem z ogniska i domowym majonezem 0,5 kg / 35 zł (3  porcje)

Tradycyjny kompot z suszu 0,9 l 20 zł ( 3 porcje)

Smalec z dzika z wędzoną papryką 200 g / 20 zł

Domowa konfitura malinowa 200ml / 20 zł

Tarta z podgrzybkami, dymką i tymiankiem 79 zł 5 porcji (śr 28 cm)

Chleb domowego wypieku z ziarnami 1 szt (ok 900 g) 20 zł

Brownie z glazurowaną gruszką 1 szt (ok 1,2 kg) 90 zł

Sernik z brzoskwiniami i bezą 1 szt (ok 1,6 kg) 120 zł

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 21.12

TELEFONICZNIE: 94 352 84 74
MAILOWO: BIURO@GRILLHOUSE.PL
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