ZAMÓWIENIE
Imię i Nazwisko/ Firma____________________________________________________________
Telefon_____________________
Adres dostawy____________________________________________________________________
Proszę o przygotowanie zamówienia na dzień______________ Godzina_____________________
(18 grudzień – ostatni dzień składania zamówień świątecznych, ostatnia dostawa w dniu 23 grudzień w
godzinach 8 -16)
Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
kwoty do zapłaty.
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub e-mailem – zamówienia prosimy przesyłać na adres
info@dworekarkadia.pl tytułem ŚWIĘTA Z DOSTAWĄ DO DOMU
Dostarczamy do 50 km od Dworku Arkadia przy zmówieniu na kwotę min. 500 zł - darmowa dostawa , przy
mniejszych zamówieniach dostawa 30 zł. Każdy kolejny km 1 zł. Istnieje możliwość odbioru osobistego.
NASZA REKOMENDACJA

PORCJA

CENA

Barszcz czerwony

250 ml

8,00 zł

Grzybowa z warzywami i kuleczkami
makaronowymi

250 ml

12,00 zł

Krokiety 1 szt.
ciasto naleśnikowe farsz pieczarka i ser żółty (min. 10 szt)

5,00 zł

Uszka grzybowe – ok. 100 g

13 szt.

20,00 zł

Domowe pierogi : z kapustą i grzybami/ z
mięsem

1 szt.
(min. 10 szt.)

2,50 zł

Kapustka wigilijna z grzybami

100 g
(min. 500 g)

3,50 zł

Wegańskie paszteciki wigilijne z grzybami i
orzechami

1 szt.
(min. 10 szt)

5,00 zł

Pieczona miruna z ziołowym chrustem

400 g *(2 szt) 30,00 zł

Filet z łososia pieczone w sosie cytrynowym 400 g *(2 szt.) 45,00 zł
z dodatkiem musztardy francuskiej

ILOŚĆ

SUMA

Szynka z miodową glazurą

500 g**

30,00 zł

Karkówka marynowana w świeżych ziołach

500 g**

35,00 zł

Śledzie w oleju / śmietanie z jabłkiem i
cebulką / w piernikowej przyprawie / z
żurawiną i chili
min. zamówienie 240 g.

100 g*

5,00 zł

Boczek pieczony, marynowany w ziołach i
czosnku

500 g**

27,00 zł

Pasztet z ciecierzycy zapiekany w cieście
francuskim

500 g**

27,00 zł

Tradycyjny pasztet świąteczny z orzechami i 500 g**
żurawiną

30,00 zł

Kieszonki ze schabu z kremem chrzanowym 500 g

35,00 zł

Sałatka jarzynowa tradycyjna

300 g

9,00 zł

Sałatka Wolldroff,
(seler marynowany, rodzynki, orzechy
włoskie, jabłko, jajko, ser żółty )

300 g

15,00 zł

Sałatka z pieczonych buraków, ze świeżym
szpinakiem, kozim serem i orzechami

300 g

19,00 zł

Gołąbki postne z kaszą pęczak i borowikami 10 szt

40,00 zł

Sernik domowy, oblany czekoladą z
dodatkiem kruszonki

1 kg
(min. 2 kg)

32,00 zł

Świąteczny makowiec ze skórką pomarańczy 1 kg
(min.2 kg)

32,00 zł

RAZEM
*Waga samego mięsa
**Każdą szynkę możemy pokroić lub zapakować w całości – prosimy o podanie takiej informacji.
Potrawy przygotowujemy na półmiskach szklanych restauracyjnych lub jednorazowych. Prosimy o wybór.

Półmiski szklane – kaucja 30 zł/ półmisek
Półmiski jednorazowe aluminiowe
Abyśmy mogli zrealizować zamówienie konieczna jest wpłata 50% kwoty na podany numer konta.
Nr konta PPHU LEMAR JÓZEF LESZEK WAWER 65 8685 0001 0130 4109 2000 0010
Telefon +48 600 415 711
Adres e-mail info@dworekarkadia.pl

