Garmaż Świąteczny
RESTAURACJI MULK 2018

Zupy
Barszcz czysty

24zł/litr

Zupa rybna

38zł/litr

Zupa grzybowa z kluseczkami

30 zł/litr

Żurek świąteczny z białą kiełbasą

36zł/litr

Dania obiadowe mięsne
Zrazy wołowe

15zł/120g

Zrazy z gęsi

18zł/120g

Zrazy z jelenia

22zł/120g

Kaczka pieczona

68zł/szt

Polędwiczka wieprzowa otulona

12zł/120g

boczkiem

Dania obiadowe rybne
Karp smażony filet

13zł/100g

Filet z pstrąga z duszonymi warzywami

15zł/100g

Łosoś duszony na porach

15zł/100g

Sandacz gotowany (filet)

16zł/100g

Zamówienia przyjmujemy do 17 grudnia
W sprawie zamówień na garmaż świąteczny prosimy kontakt pod numerem telefonu
662 252 208 lub drogą mailową na adres restauracja@mulk.pl
* Do dań doiczana jest aluminiowa tacka:
duża 5 zł, średnia 4 zł, mała 3 zł

Sosy (słoik 315ml)
Sos własny do zrazów z gęsi

12zł

Sos własny do zrazów wołowych

12zł

Sos własny do zrazów z jelenia

14zł

Sos z grzybów leśnych

15zł

Sos z czerwonej porzeczki

12zł

Sos wege-pomidorowy

11zł

Dania obiadowe bezmięsne
Gołąbki z kaszą i grzybami

9zł/120g

Rybne zakąski zimne
Pstrąg luzowany w galarecie

12zł/70g

Łosoś w galarecie

15zł/70g

Karp po żydowsku w galarecie

12zł/70g

Dorsz po grecku

5,5zł/100g

Mięsne zakąski zimne
Tymbaliki z kurczaka

8zł/80g

Tymbaliki z golonki

8zł/80g

Schab pieczony z śliwkami

59zł/kg

Karkówka pieczona z ziołami

57zł/kg

Schab ze śliwką w galarecie

12zł/100g

Pierś z indyka z morelami w galarecie

11zł/100g

Rolada z kurczaka piersi z musem

11zł/100g

szpinakowym
Polędwiczka czarnolas

14zł/100g

Zamówienia przyjmujemy do 17 grudnia
W sprawie zamówień na garmaż świąteczny prosimy kontakt pod numerem telefonu
662 252 208 lub drogą mailową na adres restauracja@mulk.pl
* Do dań doiczana jest aluminiowa tacka:
duża 5 zł, średnia 4 zł, mała 3 zł

Pasztety
Z kaczki

23zł/0,5kg

Z dzika

26zł/0,5kg

Z gęsi

28zł/0,5kg

wieprzowy

21zł/0,5kg

Inne dania garmażeryjne
Bigos myśliwski (na dziczyźnie z

3,5zł/100g

grzybami)
Kapusta wigilijna z grzybami

2,8zł/100g

Kołduny z mięsem

42zł/kg

Uszka z kapustą i grzybami

48zł/kg

Uszka z grzybami

51zł/kg

Pierogi z kapustą i grzybami

38zł/kg

Sałatka jarzynowa

3,2zł/100g

Sałatka śledziowa

3,4zł/100g

Śledź w śmietanie

3,6zł/100g

Pasztecik z mięsem

4zł/szt

Pasztecik z kapustą i grzybami

4z/szt

Zamówienia przygotowywane będą na tackach jednorazowych ( 4,6 lub 8 porcji).
Za tacki doliczana jest opłata w wysokości : 3 zł mała tacka,4 zł średnia tacka, 5 zł duża tacka
Na życzenie klienta dania przygotujemy na porcelanowej zastawie ( pobierana wówczas jest
kaucja za wypożyczenie ) lub na naczyniach klienta przyniesionych najpóźniej 3 dni przed
datą wydania garmażu.
Dni oraz godziny wydawania garmażu : 22 grudzień (sobota) w godz. 12-17
23 grudzień ( niedziela) w godz. 11-18
24 grudzień ( poniedziałek) w godz. 9-12
Zamówienia można składać do 17 grudnia :
1) Mailowo wysyłając zamówienie na adres : restauracja@mulk.pl
W zamówieniach mailowych prosimy o informacje : data oraz przewidywana godzina
odbioru
2) telefonicznie u Managera Restauracji : Martyna Formella 662 252 208

