Wielkanocne
potrawy
na wynos

Tradycyjne potrawy wielkanocne

Ryby wędzone

Krem chrzanowy z ziołowymi grzankami 34zł/1l

Łosoś w pieprzu cytrynowym 8,60zł/100g
Halibut 8,60zł/100g
Węgorz polski 18zł/100g

Barszcz biały z chrzanem 34zł/1l
Żur na swojskim zakwasie z białą kiełbasą i chrzanem 38zł/1l
Bigos swojski 48zł/1l
Boeuf strogonow 54zł/1l
Pierogi ruskie 24zł/8szt
Pierogi z mięsem 26zł/8szt
Pasztet świąteczny z żurawiną 42zł/ 700g
Pasztet z białych mięs z pistacjami /drób, cielęcina, królik/ 54zł/ 700g
Królik duszony w śmietanie i borowikach 140zł/szt
1szt w częściach ( 4x skoki i 2x comber z polędwiczką )
Pieczona kaczka w całości faszerowana jabłkami i żurawiną 120zł/szt
Galantyna z kaczki / bez kości - rolada / 160zł/szt
Confitowane uda z kaczki z sosem żurawinowym 26zł/szt
Karczek pieczony w ziołach szpikowany czosnkiem* 69zł/kg
Boczek rolowany z farszem świątecznym* 69zł/kg
Schab ze śliwką* 69zł/kg
Tradycyjne wołowe rolady śląskie z sosem (~200g) 26zł/szt
*min. zamówienie 1kg

Wędliny i wyroby własne
Baleron wędzony 58zł/kg
Boczek wędzony 58zł/kg
Wędzona polędwica ze schabu 58zł/kg
Szynka wędzona 58zł/kg
Polędwiczki wieprzowe / sopelki / 68zł/kg
Kiełbasa wędzona 24zł/0,5kg
Kiełbasa biała parzona lub surowa 23zł/0,5kg
Kabanosy luksusowe 34zł/0,5kg
Frankfuterki (surowe) 29zł/0,5kg
Galert śląski na golonce 38zł/foremka
Tymbaliki z drobiu 7zł/szt
Dorsz w occie 36zł/1l
Śledź w śmietanie z jabłkiem 32zł/0,5l
Śledź w oleju 32zł/0,5l
Brathering /śledź opiekany w zalewie słodko-kwaśnej/ 24zł/1l

Wesołych Świąt!

Zamówienia na ryby wędzone przyjmujmy
do dn.29.03 / poniedziałek /

Dodatki
Chleb własnego wypieku 10zł/ bochenek
Kluski śląskie (do ugotowania) 10zł/10szt
Modra kapusta 24zł/0,5l
Kapusta z grzybami 24zł/0,5l
Buraczki zasmażane 24zł/0,5l
Ćwikła z chrzanem 18zł/0,5l
Sałatka jarzynowa 24zł/0,5l
Sosy
-Chrzanowy z jajkiem i rodzynkami 18zł/0,25l
-Tatarski 18zł/0,25l

Słodkości

-Mazurek świąteczny z praliną 40zł/6-8 porcji
-Ciasto świąteczne z kremem śmietankowym,
miętą i pomarańczą 45zł/6-8 porcji
-Sernik wiedeński 45zł/8-10porcji
-Ciasto kajmakowe 45zł/8-10porcji
-Babka makowa z czekoladą 18zł/szt

Ponadto proponujemy
Bezterminowe bony upominkowe
Doskonałe wina i nalewki
Paczki świąteczne
Kompleksowy catering dla Twojej firmy
dostosowany do indywidualnych potrzeb

Zamówienia przyjmujemy do dnia 31.03.21
Odbiór zamówień świątecznych:
W dn. 02.04.2021 od godz. 10:00-20:00
W dn. 03.04.2021 od godz. 8:00-12:00
Zamówienia można składać osobiście,
e-mailowo (kontakt@collina.pl )
oraz pod numerem telefonu:
32/ 666 4 777 kom. 513 172 469
Istnieje możliwość dostawy potraw do domu

Paczki
Świąteczne
Propozycja I
Kiełbasa swojska
Pasztet świąteczny
Chrzan w słoiczku
Muffina wielkanocna
Konfitura owocowa

Cena paczki: 70zł
Dodatkowo do każdej paczki
proponujemy nalewki i wina w
promocyjnych cenach

Propozycja II

Szynka wędzona
Kiełbasa swojska
Pasztet świąteczny
Smalczyk swojski
Chrzan w słoiczku
Babka wielkanocna
Konfitura owocowa

Cena paczki: 120zł
Dodatkowo do każdej paczki
proponujemy nalewki i wina w promocyjnych cenach

Jeśli masz specjalne, kulinarne życzenia i chcesz aby Twój upominek świąteczny
był bardziej obfity - daj znać!
Służymy pomocą

Wesołych Świąt
Życzy załoga restauracji Collina

