Restauracja Locomotiva ma zaszczyt zaprosić Państwa na niezapomniane Przyjęcia Wigilijne.
Kusząca woń suszu wigilijnego, barszczyk z uszkami, smak smażonego karpia,
kapusta z grzybami, pozostaną na długo w pamięci.
A na deser sernik z białej czekolady...
Dźwięk kolęd w ciepłych promykach świec umilą Państwu chwile spędzone razem z nami.
Kontakt Tel 516 056 057
Pozdrawiam
Dorota Bęczkowska

Oferty obowiązujące w restauracji Locomotiva
Oferta w cenie 60zł/osoba
Zupa:

Zupa kurkowa z tymiankiem i łazankami
Danie główne:

Faworki z dorsza w chrupiącej panierce podawane z pieczonymi ziemniakami i sosem tatarskim
Deser;
Mix ciast świątecznych
Napoje;
kawa,herbata, woda niegazowana, soki owcowe

Oferta w cenie 69zł/osoba
Zupa;

Zupa grzybowa zabielana łazankami
Danie główne

Łosoś pieczony z kaszą pęczak gotowaną a'la risotto podawany z puree z zielonego proszku i
malinowym vinegrettem
Deser

Śmietankowy sernik z gruszką na herbatnikach z sosem waniliowym i karmelowym lustrem
Napoje;
Kawa, herabta, woda niegazowana, soki owocowe

Oferta w cenie 79zł
Zupa

Barszcz wigilijny z uszkami
Danie główne podane na półmiskach

Pierogi z kapusta i grzybami
Ryba po grecku
Mix mini deserków świątecznych i ciast
Przekąski na stołach

Śledzie pod białą kremowa pierzynka z cebula i jabłkiem-50gr
Roladki z łososia wędzonego z serkiem śmietankowym-2szt
Sałatka jarzynowa-100gr
Nicejska z tuńczykiem i sosem francuskim-100gr
Napoje;
Kawa, herabta, woda niegazowana, soki owocowe

Oferta w cenie 85zł
Zupa:

Krem z groszku zielonego z bruschetta z orzechowym serem ricotta
Danie główne:

Filet z karpia serwowany na warzywach z patelni z pieczonym ziemniakiem w foli z masłem
czosnkowym
Przekąski na stole biesiadnym

Sałatka śledziowa z marynowanymi buraczkami
Śledzie tradycyjne w oleju z cebulą
Sałtka waldorf z selerm naciowym, jabłkiem i sosem z sera cambozola
Sałatka jarzynowa
jaja nadziewane grzybami po polsku
Napoje;

kawa, herbata, woda niegazowana,soki owocowe

Oferta w cenie 110zł
Zupa:

Rosół rybny z pulpecikami i warzywami julienne
Danie główne:

Morszczuk kapski z ryżem jaśminowym z redukcja z sosu imbirowego i brokułami
Przekąska gorąca na półmiskach

Pierogi ze szpinakiem i serem feta
Pierogi z kapusta i grzybami
Przekąski zimne na stołach:
Pstrag faszerwoany na ostro z papryczka chilli powlekany galaretką
Ryba po grecku klasyczna
Sałata z mozarellą i pomidorkami cherry w sosie czosnkowym
Sałatka z wędzonym łososiem, ziemniakami, serem żółtym, fasolka szparagową, selerem, i jajkiem
Nicejska z tuńczykiem i sosem francuskim
Napoje; kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe

Oferty mieszane z elementami wigilijnymi
Oferta w cenie 95zł
Zupa
Barszcz wigilijny z uszkami
Danie główne
Morszczuk kapski z ryżem jaśminowym z redukcja z sosu imbirowego i brokułami
Deser
Lodowe tiramisu z duetem sosów waniliowym i czekoladowym
Przekąski na stołach
Przekąski mięsne 80gr
Selekcja pasztetów własnego wyrobu z sosem żurawinowym

Przekąski rybne ( 2 przekąski= 80gr)
Śledzie w kremie z curry
śledzie w sosie węgierskim
Sałatki ( 2 sałatki= 200gr)
Sałatka jarzynowa
Sałatka amerykańska z sałata lodową, grillownaym kurczakiem, anasem, pomidorami, cebulką,
przykryta puszystym majonezem z curry serwowana dodatkowo z prazonym sezamem i migdałami

Dodatki; chleb, pikle
Napoje; kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe

Oferta w cenie 105zł

Zupa

Zupa grzybowa zabielana łazankami
Danie główne

Kurczak w nasionach dyni i słonecznika serwowany z puree ziemniaczanym, karmelizowaną karotką
i sosem kurkowym
Danie ciepłe I

Pieczony filet ( 1 szt ) z pstraga na zasmażanej kapuście, sliwka opiekana z boczkiem i sosem
jałowcowym
Przekąski na stole
Przekąski mięsne ( 3 przekąski= 80gr)

Schab glazurowany miodem i musztardą z gorczycą
Boczek pieczony z majerankiem
Pasztet klasyczny
Przekąski rybne ( 2 przekąski= 80gr)

Śledzie tradycyjne w oleju z cebulą pieprzem młotkowanym i mielonym liściem laurowym
Śledzie pod białą kremowa pierzynka z cebula i jabłkiem
Sałatki ( 2 sałatki=200gr)

Sałatka makaronowa ze świeżymi warzywami, tuńczykiem i oliwą z oliwek
Mozzarella przykryta kremową pierzynką z cebuli z sałatką z pomidorków koktajlowych i rukoli
w sosie balsamicznym
Dodatki chleb, pikle
Napoje kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe

Ofertę przygotowała
Dorota Bęczkowska
Tel 516 056 057

