
Dania na zimno

(pstrąg wędzony, cebula czerwona, kapary) 100 g(pstrąg wędzony, cebula czerwona, kapary) 100 g

(filet z łososia, auszpik) 80 g(filet z łososia, auszpik) 80 g

(dzwonka pstrąga, auszpik) 80 g(dzwonka pstrąga, auszpik) 80 g

(pstrąg, włoszczyzna, kurki, wino białe, auszpik) 80 g(pstrąg, włoszczyzna, kurki, wino białe, auszpik) 80 g

(śledź marynowany, cebula, rodzynki, wino czerwone, sos pomidorowy) 220 g(śledź marynowany, cebula, rodzynki, wino czerwone, sos pomidorowy) 220 g

(śledź maryn., burak, ziemniak, ogórek kon., jabłko, cebula czer., majonez) 150 g(śledź maryn., burak, ziemniak, ogórek kon., jabłko, cebula czer., majonez) 150 g

(marchew, seler, pietruszka, por, ziemniak, ogórek kiszony, jajko, majonez) 150 g(marchew, seler, pietruszka, por, ziemniak, ogórek kiszony, jajko, majonez) 150 g

(ziarna pszenicy, mak, bakalie, miód) 220g(ziarna pszenicy, mak, bakalie, miód) 220g

(pstrąg wędzony, cebula czerwona, kapary) 100 g

(filet z łososia, auszpik) 80 g

(dzwonka pstrąga, auszpik) 80 g

(pstrąg, włoszczyzna, kurki, wino białe, auszpik) 80 g

(śledź marynowany, cebula, rodzynki, wino czerwone, sos pomidorowy) 220 g

(śledź maryn., burak, ziemniak, ogórek kon., jabłko, cebula czer., majonez) 150 g

(marchew, seler, pietruszka, por, ziemniak, ogórek kiszony, jajko, majonez) 150 g

(ziarna pszenicy, mak, bakalie, miód) 220g

Tatar z pstrąga wędzonegoTatar z pstrąga wędzonego

Łosoś w galarecieŁosoś w galarecie

Pstrąg w galareciePstrąg w galarecie

Pstrąg faszerowanyPstrąg faszerowany

Śledź po żydowskuŚledź po żydowsku

Sałatka śledziowa  z burakamiSałatka śledziowa  z burakami

Sałatka staropolskaSałatka staropolska

KutiaKutia

Tatar z pstrąga wędzonego

Łosoś w galarecie

Pstrąg w galarecie

Pstrąg faszerowany

Śledź po żydowsku

Sałatka śledziowa  z burakami

Sałatka staropolska

Kutia

15,50 zł15,50 zł

13,90zł13,90zł

9,00zł9,00zł

9,90zł9,90zł

9,50zł9,50zł

9,00zł9,00zł

5,50zł5,50zł

13,50zł13,50zł

15,50 zł

13,90zł

9,00zł

9,90zł

9,50zł

9,00zł

5,50zł

13,50zł

Dania na ciep³o

(stek z łososia, sos serowy) cena za 100 g(stek z łososia, sos serowy) cena za 100 g

(stek z sandacza, sos koperkowo-cytrynowy) cena za 100 g(stek z sandacza, sos koperkowo-cytrynowy) cena za 100 g

(filet z  karpia) cena za 100 g(filet z  karpia) cena za 100 g

(filet z morszczuka, włoszczyzna, sos pomidorowy) 150 g(filet z morszczuka, włoszczyzna, sos pomidorowy) 150 g

(pierogi z farszem z kapusty kiszonej i grzybów suszonych) 5 sztuk(pierogi z farszem z kapusty kiszonej i grzybów suszonych) 5 sztuk

(pierogi z farszem ze szpinaku i łososia wędzonego) 5 sztuk(pierogi z farszem ze szpinaku i łososia wędzonego) 5 sztuk

(naleśnik, kapusta kiszona, grzyby suszone) 2 szt., 300 g(naleśnik, kapusta kiszona, grzyby suszone) 2 szt., 300 g

(stek z łososia, sos serowy) cena za 100 g

(stek z sandacza, sos koperkowo-cytrynowy) cena za 100 g

(filet z  karpia) cena za 100 g

(filet z morszczuka, włoszczyzna, sos pomidorowy) 150 g

(pierogi z farszem z kapusty kiszonej i grzybów suszonych) 5 sztuk

(pierogi z farszem ze szpinaku i łososia wędzonego) 5 sztuk

(naleśnik, kapusta kiszona, grzyby suszone) 2 szt., 300 g

18,00 zł18,00 zł

16,00 zł16,00 zł

9,90 zł9,90 zł

15,00 zł15,00 zł

12,00 zł12,00 zł

18,00 zł18,00 zł

14,00 zł14,00 zł

18,00 zł

16,00 zł

9,90 zł

15,00 zł

12,00 zł

18,00 zł

14,00 zł

Stek z łososia z grillaStek z łososia z grilla

Stek z sandacza z grillaStek z sandacza z grilla

Karp smażonyKarp smażony

Ryba po greckuRyba po grecku

Pierogi z kapustą i grzybamiPierogi z kapustą i grzybami

Pierogi ze szpinakiem i łososiem wędzonymPierogi ze szpinakiem i łososiem wędzonym

Krokiety z kapustą i grzybamiKrokiety z kapustą i grzybami

Stek z łososia z grilla

Stek z sandacza z grilla

Karp smażony

Ryba po grecku

Pierogi z kapustą i grzybami

Pierogi ze szpinakiem i łososiem wędzonym

Krokiety z kapustą i grzybami

(borowiki, cebula, masło, śmietana, kluski półfrancuskie) poj. 400 ml(borowiki, cebula, masło, śmietana, kluski półfrancuskie) poj. 400 ml

(barszcz, uszka z kapustą i grzybami - 10 sztuk) poj. 400 ml(barszcz, uszka z kapustą i grzybami - 10 sztuk) poj. 400 ml

(łosoś, dorsz, morszczuk, włoszczyzna) poj. 400 ml(łosoś, dorsz, morszczuk, włoszczyzna) poj. 400 ml

(borowiki, cebula, masło, śmietana, kluski półfrancuskie) poj. 400 ml

(barszcz, uszka z kapustą i grzybami - 10 sztuk) poj. 400 ml

(łosoś, dorsz, morszczuk, włoszczyzna) poj. 400 ml

13,90 zł13,90 zł

9,90 zł9,90 zł

14,50 zł14,50 zł

13,90 zł

9,90 zł

14,50 zł

Zupa borowikowaZupa borowikowa

Barszcz z uszkamiBarszcz z uszkami

Zupa rybnaZupa rybna

Zupa borowikowa

Barszcz z uszkami

Zupa rybna

Zupy
MENU WIGILIJNE

Tradycyjne potrawy na Twoim stole - bez wysi³ku!



(polędwiczka wieprzowa, grzyby suszone, auszpik) 80 g(polędwiczka wieprzowa, grzyby suszone, auszpik) 80 g

(schab, mus chrzanowy, auszpik) 80 g(schab, mus chrzanowy, auszpik) 80 g

(karkówka wieprzowa, ogórek konserwowy, cebula, majonez, auszpik) 80 g(karkówka wieprzowa, ogórek konserwowy, cebula, majonez, auszpik) 80 g

(filet z kurczaka, wątróbka drobiowa, rodzynki, auszpik) 80 g(filet z kurczaka, wątróbka drobiowa, rodzynki, auszpik) 80 g

(szynka konserwowa, makaron, brokuł, kukurydza, ogórek świeży,(szynka konserwowa, makaron, brokuł, kukurydza, ogórek świeży,
szczypior, papryka czerwona, ser, majonez) 200 gszczypior, papryka czerwona, ser, majonez) 200 g

(polędwiczka wieprzowa, grzyby suszone, auszpik) 80 g

(schab, mus chrzanowy, auszpik) 80 g

(karkówka wieprzowa, ogórek konserwowy, cebula, majonez, auszpik) 80 g

(filet z kurczaka, wątróbka drobiowa, rodzynki, auszpik) 80 g

(szynka konserwowa, makaron, brokuł, kukurydza, ogórek świeży,
szczypior, papryka czerwona, ser, majonez) 200 g

Polędwiczka faszerowana grzybamiPolędwiczka faszerowana grzybami

Schab z musem chrzanowymSchab z musem chrzanowym

Pieczeń z karkówki z sosem tatarskimPieczeń z karkówki z sosem tatarskim

Rolada z kurczaka z wątróbką i rodzynkamiRolada z kurczaka z wątróbką i rodzynkami

Sałatka z szynką i brokułamiSałatka z szynką i brokułami

Polędwiczka faszerowana grzybami

Schab z musem chrzanowym

Pieczeń z karkówki z sosem tatarskim

Rolada z kurczaka z wątróbką i rodzynkami

Sałatka z szynką i brokułami

9,50zł9,50zł

9,00zł9,00zł

8,50zł8,50zł

8,00zł8,00zł

8,90zł8,90zł

9,50zł

9,00zł

8,50zł

8,00zł

8,90zł

Dania na zimno

Polędwiczka w sosie kurkowymPolędwiczka w sosie kurkowym

Zrazy wołoweZrazy wołowe

Karkówka pieczona z sosem z zielonego pieprzuKarkówka pieczona z sosem z zielonego pieprzu

Pieczeń z indyka w sosie paprykowymPieczeń z indyka w sosie paprykowym

Kotlet de volailleKotlet de volaille

Pieczone udko z kaczkiPieczone udko z kaczki

Boeuf StroganowBoeuf Stroganow

Polędwiczka w sosie kurkowym

Zrazy wołowe

Karkówka pieczona z sosem z zielonego pieprzu

Pieczeń z indyka w sosie paprykowym

Kotlet de volaille

Pieczone udko z kaczki

Boeuf Stroganow

(polędwiczka wieprzowa z grilla, sos kurkowy) waga mięsa 150 g(polędwiczka wieprzowa z grilla, sos kurkowy) waga mięsa 150 g

(mięso wołowe, boczek wędz., cebula, ogórek kisz., musztarda) 2 szt., 160 g(mięso wołowe, boczek wędz., cebula, ogórek kisz., musztarda) 2 szt., 160 g

(pieczona karkówka wieprzowa, sos pieprzowy) 150 g(pieczona karkówka wieprzowa, sos pieprzowy) 150 g

(pieczony filet z indyka, sos paprykowy) 150 g(pieczony filet z indyka, sos paprykowy) 150 g

(filet z kurczaka, masło, pietruszka nać, jajko, bułka tarta) 2 szt., 180 g(filet z kurczaka, masło, pietruszka nać, jajko, bułka tarta) 2 szt., 180 g

(udko z kaczki, jabłko, śliwka suszona, morela suszona) 260 g(udko z kaczki, jabłko, śliwka suszona, morela suszona) 260 g

(mięso wołowe, cebula, pieczarki, ogórek kiszony, pieczarka,(mięso wołowe, cebula, pieczarki, ogórek kiszony, pieczarka,

(polędwiczka wieprzowa z grilla, sos kurkowy) waga mięsa 150 g

(mięso wołowe, boczek wędz., cebula, ogórek kisz., musztarda) 2 szt., 160 g

(pieczona karkówka wieprzowa, sos pieprzowy) 150 g

(pieczony filet z indyka, sos paprykowy) 150 g

(filet z kurczaka, masło, pietruszka nać, jajko, bułka tarta) 2 szt., 180 g

(udko z kaczki, jabłko, śliwka suszona, morela suszona) 260 g

(mięso wołowe, cebula, pieczarki, ogórek kiszony, pieczarka,

22,00 zł22,00 zł

21,00 zł21,00 zł

17,00 zł17,00 zł

17,00 zł17,00 zł

19,50 zł19,50 zł

29,90 zł29,90 zł

16,00 zł16,00 zł

22,00 zł

21,00 zł

17,00 zł

17,00 zł

19,50 zł

29,90 zł

16,00 zł

papryka, sos pomidorowy) 250 gpapryka, sos pomidorowy) 250 gpapryka, sos pomidorowy) 250 g

ZamówioneZamówione

potrawypotrawy

wydajemywydajemy

23/12/201823/12/2018

Zamówione

potrawy

wydajemy

23/12/2018

ZamówieniaZamówienia

przyjmujemyprzyjmujemy

do 21/12/2018do 21/12/2018

Zamówienia

przyjmujemy

do 21/12/2018

Zamówienia:Zamówienia:Zamówienia:

biuro@gesiaszyja.torun.plbiuro@gesiaszyja.torun.pl

tel. 600 99 18 83tel. 600 99 18 83

biuro@gesiaszyja.torun.pl

tel. 600 99 18 83

Potrawy wydajemyPotrawy wydajemy

na jednorazowychna jednorazowych

pó³miskachpó³miskach

Potrawy wydajemy

na jednorazowych

pó³miskach

MENU �WI¥TECZNEDania
na ciep³o
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