Jak każdego roku zapraszamy naszych stałych klientów
do skorzystania z naszej Wielkanocnej oferty.
Wszystkie nasze potrawy są przygotowywane z najlepszej jakości
produktów, bez użycia ulepszaczy smaku, konserwantów i barwników.
Miło nam będzie, gdy jak co roku nasze dania zagoszczą
na Państwa Wielkanocnym stole.
Zamówienia przyjmujemy do 14.04.2017.
Restauracja MASSIMILIANO FERRE
Pl. Wolności 14, Poznań
tel. 061 8528 112
restauracja@mf-restauracja.pl

CATERING WIELKANOCNY 2017- DANIA NA WYNOS
Wszystkie nasze potrawy są przygotowywane z najlepszej jakości
produktów, bez użycia ulepszaczy smaku, konserwantów i barwników.

Zimne przekąski:
- Dorsz atlantycki w galaretce warzywnej z jajkiem przepiórczym

GF

150g

10,00 zł/por.

- Rozbef wołowy po angielsku z musem z wątróbek na koniaku

GF

100g

13,00 zł/por.

100g

10,00 zł/por.

- Tradycyjny indyk w maladze z pasztetem i owocami
- Ozorek cielęcy z majonezem chrzanowym

GF

100g

9,00 zł/por.

- Kaczka faszerowana bakaliami i leśną żurawiną

GF

100g

12,00zł/por.

100g

9,00zł/por.

200g

10,00 zł

- Sałatka jarzynowa owijana szynką
- Tradycyjna sałatka jarzynowa

GF

- Pasztet z dziczyzny – foremka 0,5kg

45,00 zł

- Pasztet staropolski z suszonymi śliwami– foremka 0,5kg

40,00 zł

Sosy:

- angielski

50ml

- 5,00 zł/por.

– tatarski

50ml

- 5,00 zł/por.

- cumberland

50ml

- 5,00 zł/por.

Zupy:
- Barszcz czysty

GF

- Tradycyjny żurek wielkanocny

300ml 8,00 zł
300ml 10,00 zł

- Wegańskie flaczki z boczniaka

GF

300ml 10,00 zł

- Pieczeń z królika w sosie musztardowym

GF

250g

- Kaczka pieczona z sosem

GF

Świąteczny obiad:

/połówka wyluzowana/

28,00 zł/por.
36,00 zł/por.

- Domowe pierogi z mięsnym farszem cielęco- wieprzowym

8 szt.

- Gęś w całości faszerowana bakaliami i wątróbką drobiową ok. 2-3 kg.

96,00 zł/ kg

- Ozorek cielęcy w sosie chrzanowym
- Tradycyjne zrazy wołowe z domowym ogórkiem kiszonym,
razowym chlebem, boczkiem z komina i sosem

GF

200g

18,00 zł

21,00 zł/por.
22,00zł/por.

Dodatki:
- Modra kapusta doprawiona suszoną śliwą i porzeczkami

GF

200g

9,00 zł/por.

- Buraczki zasmażane na maśle klarowanym

GF

200g

9,00 zł/por.

- Ćwikła z pieczonego buraka z chrzanem

GF

100g

6,00 zł/por.

- Ręcznie robione pyzy drożdżowe

1 szt.

1,20 zł/szt.

- Pasztecik mięsny z ciasta francuskiego /do barszczu ☺

1 szt.

6,00zł/szt.

Ciasta:
- Sernik Waldemara

7,00zł/por.

60,00 zł/kg

Półmisek jednorazowy mały

- 5,00 zł.

Półmisek jednorazowy duży

- 7,00 zł.

✓ GF- Dania bezglutenowe

Zamówienia przyjmujemy do 14.04.2017.
Restauracja MASSIMILIANO FERRE
Pl. Wolności 14, Poznań
tel. 061 8528 112
restauracja@mf-restauracja.pl

ZAPRASZAMY!

