JUŻ WIELKANOC !

Wielkanoc to czas radości, nowych nadziei i odpoczynku. To czas tradycji przekazywanej
z pokolenia na pokolenie. Tradycji w pięknie przystrojonym koszyku, gdzie na białym płótnie winny
być ułożone: chleb, sól, pisanki, szynka, kiełbasa, chrzan, masło, ser, lukrowana drożdżowa baba,
mazurek – słowem całe paradne świąteczne jadło. A potem to wszystko w wielkiej obfitości winno
uginać nasze stoły. Ale najważniejsze, aby było to w sposób najbardziej tradycyjny przygotowane,
bo smak wtedy jest najwyborniejszy. I my Państwu tę tradycję przekazujemy i przypominamy.
A na stół proponujemy:

MIĘSA i DRÓB

pierś z indyka lub kurczaka faszerowana nadzieniem tradycyjnym- 65 zł/ kg
sznycel z indyka z ananasem- 65 zł/ kg
gęś z nadzieniem tradycyjnym- 85 zł/ kg
kaczka pieczona z jabłkami i żurawiną- 75 zł/ kg
roladki ze schabu w sosie własnym- 65 zł/ kg
zrazy wołowe- 85 zł/ kg
pieczona biała kiełbasa z cebulą i pieczarkami- 40 zł/ kg
WĘDLINY, ZIMNE PRZEKĄSKI

schab środkowy i karkowy pieczony- 65 zł/ kg
boczek pieczony- 55 zł/ kg
pasztet tradycyjny- 45 zł/ kg
pasztet z dzika- 70 zł/ kg
indyk w maladze, schab po warszawsku- 20 zł/ por
szynka w galarecie z musem chrzanowym- 15 zł/ por
galantyna wieprzowa lub z drobiu- 45 zł/ kg
jaja faszerowane (zapiekane w skorupkach)- 7 zł
jaja faszerowane pieczarkami- 7 zł/ szt.
jaja z sosem tatarskim- 7 zł/ szt.
jaja faszerowane tuńczykiem- 8 zł/ szt.
sałatki różne (jarzynowa tradycyjna, jajeczna, z szynką)- 45 zł/ kg
ZUPY

żurek staropolski z jajem i białą kiełbasą- 17 zł/ 250 ml
krem z zielonego groszku i brokuła- 15 zł/ 250 ml
CIASTA, MAZURKI

baba drożdżowa lukrowana z bakaliami 45 zł/ kg
mazurek, pascha waniliowa 55 zł/ kg
sernik, makowiec, szarlotka 57 zł/ kg
Zamówienia prosimy składać do dnia 13.04.2022, mailowo na adres: salmix@salmix.pl
lub telefonicznie 22752 25 42, 600 069561, 608 069561.
Przy zamówieniu powyżej 300 zł dostawa na terenie Warszawy gratis!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

