
 
Wielkanoc to czas odrodzenia, 

budzącego się życia, 
rozwijającej się młodej zieleni. 
I tak ma być na naszym stole. 

 
OFERTY SPOTKAŃ WIELKANOCNYCH W RESTAURACJI LOCOMOTIVA 

Oferta I w cenie 69zł 
 
Zupa:  
Żurek wielkanocny klasyczny z boczkiem, kiełbaską i jajkiem 
 
Danie główne:  
Polędwiczki wieprzowe w śmietanie z grzybami, pieczonymi ziemniakami i warzywami 
 
Deser:  
Semifredo z kandyzowanymi owocami i sosem wiśniowym 
 
Napoje:  
kawa, herbata, woda niegazowana, soki 
 
Oferta II w cenie 85zł 
 
Zupa: 
Krem z chrzanu czysty na zakwasie   
 
Danie główne:  
Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami, bazylia, orzechami nerkowca i mozzarellą w 
podsuszanej szynce z puree ziemniaczanym z pesto tymiankowym i grillowaną cukinią 
 
Deser:  
Lodowe tiramisu z duetem sosów waniliowym i czekoladowym 
 
Półmisek roladek wielkanocnych: 
Roladki z szynki z farszem chrzanowo- jajecznym      1szt 
Roladka z marynowanym łososiem i twarogiem       1szt 
Jaja tradycyjne przykryte pierzynka z majonezu ze szczypiorkiem    1szt 
Jaja faszerowane z musem grzybowym i pietruszką      1szt 
 
Sałatki (2 sałatki=200g) 
Sałatka wielkanocna z kolorowymi sałatami, młodym szpinakiem , świeżymi warzywami i vinegrettem 
ziołowym 
Sałatka z wędzoną makrelą, młodymi ziemniakami w wiosennym sosie jogurtowym z ziołami, 
oliwkami, jajkiem i korniszonem  
 
Dodatki: chleb, Pikle 
Napoje: kawa, herbata, woda niegazowana, soki 



 
 

 

 

Oferta II w cenie 95zł 
 
Zupa: 
Krem z chrzanu czysty na zakwasie 
 
Danie główne: 
Biała kiełbasa z majerankiem z ziemniakami z wody kraszonymi szalotką z sosem chrzanowym   
 
Deser: 
Mix ciast świątecznych 
 
Półmisek roladek wielkanocnych: 
Roladki z szynki z farszem chrzanowo- jajecznym      1szt 
Roladka z marynowanym łososiem i twarogiem       1szt 
Jaja tradycyjne przykryte pierzynka z majonezu ze szczypiorkiem    1szt 
Jaja faszerowane z musem grzybowym i pietruszką      1szt 
 
Mięsa pieczyste 3 przekąski=100g 
Schab glazurowany miodem i musztardą z gorczycą 
Karczek marynowany po staropolsku w czosnku i rozmarynie   
Pasztet tradycyjny wieprzowo-wołowy 
 
Sałatki (2 sałatki=200g) 
Sałatka nicejska z ziemniakami, fasolą w sosie francuskim 
Sałatka z marynowanym burakiem , łososiem gotowanym w buraku, fetą i karmelizowanymi 
orzechami włoskimi 
 
Dodatki: Chleb, Pikle 
Napoje: kawa, herbata, woda niegazowana, soki 
 
 
  
*Powyższe menu może zawierać alergeny (zboża, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki ziemne, orzechy, 
soję i pochodne, mleko oraz pochodne, seler, gorczycę, sezam oraz mięczaki). 

 
Oferta ważna do 31.12.2020 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: marketing@locomotiva.com.pl 
lub bezpośrednio z działem sprzedaży pod numerem tel. 516 056 057 

 
 


