Wigilia z kresowymi przysmakami !
Zachęcamy Państwa do zamawiania tradycyjnych dań wigilijnych
i świątecznych z Kresowej Osady, miejsca w podkarpackiej części
Roztocza w Baszni Dolnej w Gminie Lubaczów, gdzie restauracja serwuje
staropolskie przysmaki nawiązując do wielokulturowości dawnych Kresów.
Laureaci wielu nagród i konkursów kulinarnych, współorganizator
Festiwalu Dziedzictwa Kresów. W tym roku wyjątkowo podczas świąt
bliżej Państwa domów by dostosować się do nietypowej sytuacji i sprostać Państwa oczekiwaniom.
Pyszne, sprawdzone, z naturalnych, lokalnych
składników, z najczystszego miejsca w Polsce prosto na Twój stół...

~ Tradycyjna Wigilia z 12 dań ~
od 89 zł/os
barszcz czerwony, uszka z grzybami, pierogi ruskie,
pierogi z kapustą i grzybami, gołąbki na sposób
lwowski, kapusta z grochem, pieróg kresowy, maczka,
kapuśniaczki drożdżowe, krokiety z kapustą, karp
w galarecie, karp smażony

Dania i ciasta świąteczne na zamówienie

Dania wigilijne na zamówienie
Barszcz czerwony na domowym zakwasie wegetariański-wigilijny

16,00 zł/litr

Uszka z grzybami tradycyjne, ręcznie robione (1 porcja 5 szt 75g 5,25 zł)

7,00 zł/100g

Pierogi ruskie (1 porcja 4 szt 160g 6,40 zł)

4,00 zł/100g

Pierogi z kapustą i grzybami (1 porcja 4 szt 160g 6,40 zł)

4,00 zł/100g

Gołąbki na sposób lwowski (z tartych surowych i gotowanych ziemniaków

4,20 zł/100g

Gołąbki z ryżem i z grzybami (1 porcja 1 szt 200g 8,00 zł)

4,00 zł/100g

Maczka - sos grzybowo-cebulowy (idealny dodatek do gołąbków i pierogów)

30,00 zł/0,5l

(1 porcja 250 ml 4,00 zł)

z kaszą gryczaną) (1 porcja 1 szt 200g 8,40 zł)

Kiełbasa swojska z kija (1 opakowanie ok 500/600g 30,00 zł) zamów do 10 grudnia! 5,00 zł/100g
Szynka (1 szt 700/800g 44,00 zł) zamów do 10 grudnia!

5,50 zł/100g

Boczek pieczony

6,00 zł/100g

Schab wolno pieczony faszerowany śliwką

6,00 zł/100g

Karczek wieprzowy nadziany morelą i czosnkiem

6,00 zł/100g

Pasztet wieprzowo-drobiowy z żurawiną

4,50 zł/100g

-------------------------------------------------------------------------------Sernik pieczony z lokalnego twarogu

4,30 zł/100g

Szarlotka z dużą ilością smażonych jabłek

4,00 zł/100g

Kapuśniaczki drożdżowe z kapustą i podgrzybkiem

3,10 zł/100g

Krokiety z kapustą (1 porcja 1 szt 150g 5,40 zł)

3,60 zł/100g

Kapusta z grochem (1 porcja 100g 3,00 zł)

3,00 zł/100g

Pieróg kresowy (babka ziemniaczana z kaszą zapiekana w cieście drożdżowym)

3,20 zł/100g

Karp w galarecie (dzwonki z ośćmi) (1 porcja 200g 15,80 zł)

7,90 zł/100g

Zamówienia powyżej 350 zł z dostawą do domu na terenie
Rzeszowa, Jarosławia, Lubaczowa.

Karp po żydowsku z rodzynkami i migdałami w galarecie (filet bez ości)

8,90 zł/100g

Dania hermetycznie, bezpiecznie zamknięte.

Karp smażony (filet bez ości w panierce, gotowy do odgrzania) (1 porcja 200g 19,80 zł)

9,90 zł/100g

(1 porcja 3 szt 180g 5,58 zł)

(1 porcja 200g 17,80 zł)

* gramatura w/w porcji jest orientacyjna, może się różnić +/- do 5 %

Chleb swojski pszenny z ziarnami i żurawiną

16,00 zł/kg

-------------------------------------------------------------------------------Minimalne zamówienie - 90 zł.

Przy zamówieniu 1 szt. / 1 porcji dania doliczamy koszt opakowania - 2,00 zł.

Minimalne zamówienie 90 zł. Zamówienia powyżej 350 zł
z dostawą do domu na terenie Rzeszowa, Jarosławia, Lubaczowa.
Dania hermetycznie, bezpiecznie zamknięte.
Przy zamówieniu 1 szt / 1 porcji dania doliczamy koszt opakowania - 2 zł.
Odbiór zamówień – 23 grudzień – Food track Kresowa Osada
Rzeszów – parking Hala Podpromie | Jarosław – parking PKS
Lubaczów – restauracja Kresowa Osada
Wysyłka kurierem w dowolne miejsce w Polsce - 25,00 zł.

