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.
Pozdrawiam
Paweł Lubański
Oferty obowiązujące w Restauracji Locomotiva
Oferta w cenie 55zł/osoba
Zupa
Barszcz wigilijny z uszkami
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 owocowe

Oferta w cenie 89zł
Zupa
Zupa kurkowa z tymiankiem i łazankami
Danie główne
Filet z karpia serwowany na warzywach z patelni z pieczonym ziemniakiem z masłem czosnkowym
Słodki bufet
Racuchy ze śliwka i jabłkami z białą posypką
Przekąski na stole biesiadnym
Śledzie tradycyjne w oleju z cebulą - 50g/osoba
Pstrąg faszerowany na ostro z chilli, powlekany galaretka – 50g/osoba
Sałatka waldorf z selerm naciowym, jabłkiem i sosem z sera cambozola – 100g/osoba
Sałatka jarzynowa – 100g/osoba
Babeczki nadziewane grzybami po polsku
Babeczki nadziewane musem z wędzonego łososia
Mini tarta z żurawiną i oscypkiem
Roladki z łososiem i serkiem
Napoje
kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe

Oferta w cenie 115zł
Zupa
Barszcz wigilijny z uszkami
Danie główne
Morszczuk kapski z ryżem jaśminowym z redukcja z sosu imbirowego i brokułami
Deser:
Sernik z białej czekolady
Danie ciepłe I:
Mix pierogów na półmiskach lub w bemarach:
- z kapustą i grzybami
- ze szpinakiem i serem fetą
Przekąski zimne na stołach:
Carpaccio: (2 przekąski=50g)
Z buraka marynowanego w cytrusach z serem kozim, karmelizowanym orzechem włoskim i
ziołąmi
Z łososia marynowanego w kolendrze, z fenkułem, rzodkiewką i ogórkiem, z koperkiem i winnym
dressingiem.
Sałatki (2sałatki=200g)
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
Przekąski rybne (2 przekąski= 80g)
Ryba po grecku klasyczna
Śledzie tradycyjne w oleju z cebulą pieprzem młotkowanym i mielonym liściem laurowym
Dodatki: Chleb, pikle
Napoje
kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe, susz wigilijny

Ofertę przygotował
Paweł Lubański
Tel 516 056 057
Alkohol płatny dodatkowo według zużycia w specjalnej cenie
Wyborowa-35zł, Finaldia-45zł, Baczewski 60zł-butelka 0,5l
Wino włoskie Rocca Antica Bianco/Rosso-29zł,Verduzzo Veneto-Włochy,Chemin de la Serre Blanc/ Rouge-Francja35zł
Terra Musa Pinot Grigio Classico-Włochy, Senorio de Sarria Verdejo-Hiszpania, Conde Valdemar TempranilloHiszpania, In Situ Reserva Carmenere-Chile, Prosecco Ca’tullio-49zł

