
 

 

  

 

 

 

CATERING WIGILIJNO -ŚWIĄTECZNY 2021 – Kuchnia Wileńska 

RYBY  

1. Śledź po Wileńsku.       słoiczek 200 g – 25 pln   

2. Śledź po Staropolsku.      słoiczek 200 g – 25 pln   

3. Karp w galarecie.       porcja 1 kg /  70 pln 

4. Karp w galarecie.       porcja 0,5 kg /  40 pln 

5. Pstrąg faszerowany w galarecie.     porcja 1 kg /  90 pln 

6. Pstrąg faszerowany w galarecie.     porcja 0,5 kg /  50 pln 

7. Łosoś w galarecie       porcja 1 kg /  110 pln  

8. Łosoś w galarecie       porcja 0,5 kg /  60 pln 

9. Pstrąg opiekany w zalewie octowej.     słoik 900 g. / 50,00pln 

MIĘSA  

10. Nóżki wieprzowe w galarecie.       15 pln/150 g – porcja 

11. Schab pieczony w majeranku nadziany morelami.     50 pln/kg  

12. Schab pieczony nadziany śliwkami.       50 pln/kg  

13. Szynka wieprzowa pieczona (natarta rozmarynem, czosnkiem, solą i pieprzem). 50 pln/kg   

14. Karkówka marynowana w piwie litewskim Senojo Vilniaus – podawana w sosie – 

musztardowo-miodowym.        45 pln / kg  

15. Cała kaczka pieczona - faszerowana kaszą pęczak z borowikami;  pieczona w rękawie. (ok. 

1,8 kg) –          95 pln szt. 

16. Polędwiczki wieprzowe w sosie musztardowo – miodowym.    65 pln / kg  

17. Pasztet wieprzowy z grzybami.       45 pln / kg 

18. Pasztet z baraniny.         85 pln / kg 

19. Zrazy wołowe z kindziukiem i ogórkiem. (1 szt. zrazu ok 200 g).   85 pln / kg   

ZUPY  

20. Tradycyjny barszcz czerwony.            25 pln/słoik 0,9 l 

21. Zupa Borowikowa gotowana z prawdziwych leśnych grzybów borowików.   35 pln/słoik 0,9 l. 

DODATKI 

22. Ziemniaki zapiekane ze śledziami i grzybami suszonymi (z sosem śmietanowo - grzybowym) 

25 pln/ 0,5 kg  

23. Sos tatarski własnej roboty       10 pln/ 100 g 

 PIEROGI TRADYCYJNE POLSKIE DO GOTOWANIA  (Uwaga odbiór mrożonych) 

24. z kapustą i grzybami leśnymi suszonymi.     2,5 pln/ szt.  

25. z ziemniakami, twarogiem, cebulą.       2,3 pln/ szt.  

26. z kaczką.         3,3 pln/ szt. 

27. kołduny z wołowiną, majerankiem i czosnkiem – przepis wileński.   1,1 pln / szt. 

28. uszka z grzybami leśnymi.        1 pln/ szt. 

 

 



 

 

 

SAŁATY / SAŁATKI  

(CENA ZA 55 pln/ KG – MIN ZAMÓWIENIA 0,5 KG) 

29. Świąteczna sałatka jarzynowa z jajkiem – (gotowany ziemniak, marchewka, korzeń pietruszki, 
groszek, szczypiorek, ogórek kiszony, jajko, majonez, sól, pieprz) 

30. Świąteczna sałatka warstwowa z jajkiem, buraczkami i śledziem –  
(jajka, majonez, buraki, szczypior, śledzie matjas). 

31. Sałatka warstwowa z tuńczykiem - (szpinak, jajka gotowane, majonez, jogurt, czosnek, 

musztarda chrzanowa, awokado, kukurydza, pomidorki koktajlowe, tuńczyk, dymka ze 
szczypiorkiem, ogórki konserwowe, świeża pietruszka i świeża kolendra – cytryna, sól, pieprz, 
cukier). 

32. Sałata z wędzonego pstrąga, (mix sałat, pomidorki cherry, suszone pomidory, oliwki, czerwona 
cebula, ser litewski Dziugas, wędzony pstrąg) sos miodowo-musztardowy 

33. Sałata z wędzonym łososiem, (mix sałat, pomidor, ogórek, czerwona cebula, papryka, oliwki, 
ser favita, wędzony łosoś, sos miodowo-musztardowy) 
 

KIBINY (duże pierogi wyrabiane z kruchego ciasta) 1 szt. ok 200 g 

34. z dorszem, cebulką i jabłkiem ( min. 3 szt.).       12 pln/szt.  

35. z łososiem wędzonym na ciepło, szpinakiem, serem cheddar i papryczką jalapenio (min. 3 

szt.).  12 pln/szt. 

36. z kawałkiem świeżego łososia, cebulką i koperkiem  ( min. 3 szt.).   12 pln/szt. 

37. z baraniną. ( min. 3 szt.).       12 pln/szt.  

38. z gęsią, marchewka z cebulką kasza gryczna. ( min. 3 szt.).    12 pln/szt.  

39. z kaczką marynowaną w białym winie z żurawiną. ( min. 3 szt.).   12 pln/szt.  

40. z mięsem wieprzowym i suszoną śliwką. ( min. 3 szt.).      9  pln/szt.  

41. indyk z ananasem w sosie słodkim chili. ( min. 3 szt.).    12 pln/szt.  

42. z kapustą i grzybami ( min. 3 szt.)        9  pln/szt.  

43. truskawka, adwokat, krakers, twaróg ( min. 3 szt.)       9  pln/szt.  

44. z soczewicą, pieczarkami, suszonym pomidorem i żółtym serem. ( min. 3 szt.)   9  pln/szt.  

45. (a'la MAKOWIEC) z makiem, miodem i siekanymi orzechami. ( min. 3 szt.)  10 pln/szt.  

Zamówienia można składać osobiście w ‘Familia bistro-Kuchnia Wileńska lub  na adres email: 

kontakt@familiabistro.pl do dnia 19.12.21 do godziny 18:00. 

Odbiór Świątecznego Cateringu odbywać się będzie w dniu 23.12.21 do g. 20:00. 

Prosimy o wpłatę 50% wartości zamówienia na konto Familia bistro z dopiskiem: Catering Boże 

Narodzenie wraz z Imieniem i Nazwiskiem osoby dokonującej zamówienia. Potwierdzenie 

dokonania zapłaty proszę dosłać wraz z zamówieniem na kontakt@familiabistro.pl. 

Numer rachunku: Familia Adam Mroziński 77 1140 2004 0000 3102 7612 6985. 

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 512 922 514. 

 

Dziękujemy za zaufanie       

 

Imię i nazwisko osoby, która dokonuje zamówienia________________________________ 

Wpłacona kwota zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia_____________________ 

Numer telefony osoby zamawiającej______________________________ 

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-warstwowa-z-tunczykiem
mailto:kontakt@familiabistro.pl

