Walentynki 2021
Kolacja z Restauracji Oranżeria
Przygotowaliśmy dla Państwa 2 pakiety
z okazji Święta Zakochanych:
Kolacja dla dwojga z możliwością zamówienia dań na
ciepło lub w formie półproduktów do samodzielnego
wykończenia na podstawie dołączonej instrukcji oraz
pakiet zimnych przekąsek dla 2 osób.
Zamówienia przyjmujemy
do czwartku 11.02.2021 do godziny 14:00
telefonicznie 81 441 45 95
mailowo info@restauracja-oranzeria.pl
Możliwy odbiór osobisty lub dostawa (dopłata 10,00 zł)
w dniu 13.02.2021 w godzinach 11-18.

PAKIET I

99,00 zł

W skład pakietu wchodzą: 2 dowolne zupy, 2 dowolne dania, 2 dowolne desery
wybrane spośród następujących pozycji.
Poniższe dania można kupić także osobno w podanych cenach:

ORIENTALNA ZUPA KREWETKOWA

14,00 zł

na bazie trawy cytrynowej, świeżego imbiru z dodatkiem lubczyku

MEKSYKAŃSKA ZUPA Z CHORIZO

13,00 zł

z warzywami, czarną fasolą, dzikim ryżem i papryczką chili

SŁODKO - KWAŚNA ZUPA Z CIECIERZYCĄ

12,00 zł

z papryką i czarną fasolą

FILET Z ŁOSOSIA EN CROUTE

29,00 zł

pieczony, ze szpinakiem w cieście francuskim, na risotto szafranowym, z glazurowaną pietruszką w kardamonie

ROLADKA ZE SCHABU Z ORZECHAMI NERKOWCA

26,00 zł

z sosem na bazie whisky, z sałatką z rukoli, avocado, suszonej figi, z fondantami ziemniaczanymi i płatkami chili

FILET Z KURCZAKA Z CHUTNEYEM Z SUSZONEJ MORELI

26,00 zł

z aksamitnym puree z selera i mini marchewkami glazurowanymi w sezamie

TRUSKAWKI W CZEKOLADZIE

13,00 zł

czekolada biała i gorzka aromatyzowana Prosecco, na kruszonce waniliowej, z dodatkiem świeżej mięty

CIASTKO DAKTYLOWE

13,00 zł

w towarzystwie sosu toffi

CZEKOLADOWE CIASTKO
z wiśniowym nadzieniem, na kruszonce waniliowej, z dodatkiem świeżej mięty

13,00 zł

PAKIET II

79,00 zł

PRZEKĄSKI ZIMNE DLA DWOJGA:
Sushi Nori z wędzonego łososia z marynowanym imbirem, mango
i kompresowanym ogórkiem;
Mini quiche z kurkami, nutą trufli i parmezanem;
Sajgonki z kaczką confit, warzywami Julienne i sosem ostrygowym;

Tatar z tuńczyka z sezamem, szalotką, marynowanym imbirem i majonezem
wasabi;
Pate z wątróbki drobiowej z porto, z chutneyem z suszonej figi
i domową bułką ciabatta;
Tortille z kurczakiem, domowym kimchi i guacamole

