
Krokiet z kapustą i pieczarką (min.10 szt) 5,00 zł

Krokiet z mięsem (min.10 szt) 6,00 zł/szt

Paszteciki z pieczarkami (min.1 kg) 32 zł/kg

Paszteciki z mięsem (min. 1 kg) 32 zł/kg

Pierogi z kapustą i pieczarkami (min.1 kg) 32 zł/kg

Pierogi z mięsem i kapustą ( min.1 kg) 32 zł/kg

Pierogi w cieście szpinakowym z kapustą i

pieczarkami (min.1 kg) 32 zł/kg

Sos Kurkowy ( min.0.9 l) 26 zł/0,9l

Schab pieczony (min.1 kg) 53,00 zł/kg

Boczek pieczony (min.1 kg) 49,00 zł/kg

Karczek pieczony (min.1 kg) 46,00 zł/kg

Galantyna drobiowa(min.1 kg) 37,00 zł/kg

Pasztet firmowy (min.1 kg) 22,00 zł/kg

Pasztet ze śliwką w foremce (min.foremka) 23 zł/kg

Roladka naleśnikowa z łososiem i serkiem (min.10

porcji)  5,00 zł/szt (80g w tym 30g łososia)

Ryba po grecku (min.2 kg) 46,00 zł/kg

Ryba w cieście piwnym (min.2 kg) 49,00 zł/kg

Sałatka jarzynowa(min.2 kg) 25,00 zł/kg

Śledź w śmietanie (min.2 kg) 32,00 zł/kg

Śledź w sosie tatarskim (min.2 kg) 32,00 zł/kg

Śledź z żurawiną (min.2 kg) 32,00 zł/kg

Śledź w oleju z cebulką (min.2 kg) 32,00 zł/kg

Mini tortilla z łososiem wędzonym i serkiem (min.10

szt) 7,00 zł/szt

Jaja faszerowane (pieczarka, szczypiorek, majonez),

(min.10 połówek) 4,50 zł/połówka

Jaja z łososiem (min.10 połówek) 10,00 zł/połówka

PRZYSTAWKI 
(minimalne ilości przy każdej pozycji)

Zamówienia można składać

w TOP MARKET oraz w recepcji POD RÓŻAMI

do dnia 04.04.2022 do godz. 14:00
 

ODBIÓR ZAMÓWIEŃ:
W Wielki Piątek (15.04.2022 ) w danym dziale, 

w którym było złożone zamówienie.

 

Barszcz biały z jajkiem i kiełbasą 12 zł/ 300 ml 

Flaki staropolskie 16 zł/300 ml

Żurek z kurkami 14 zł / 300 ml  

Bigos mięsny 38 zl/kg ( min.2 kg)                 

ZUPY I DANIA GŁÓWNE
*zupy min.10 porcji

 

OPAKOWANIA

Koszt opakowań na wynos   
Opakowanie plastikowe 2 zł/szt 

Opakowanie hermetyczne 2 zł /szt
 

Dbaj o środowisko- przynieś swoje naczynia. 
 

ZAMÓWIENIA



Nazwa:                                   Ilość:
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13.

Podpis osoby 

przyjmującej zamówienie____________________

TWOJE ZAMÓWIENIE: 
 

IMIĘ I NAZWISKO:

NUMER TELEFONU:

DZIEŃ ODBIORU:

GODZINA ODBIORU:

Żeby śmiały się pisanki, 

uśmiechały się baranki,

mokry Śmigus zraszał skronie,

dużo szczęścia sypiąc w dłonie

- z okazji świąt Wielkanocnych.

Właściciele i Personel

Firmy POD RÓŻAMI 

WIELKANOC
2022

 

 

 

tel. (48) 32 22 141, kom. 501-044-752

hotel@pod-rozami.com.pl.com

Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 49

www.pod-rozami.com.pl

 

www.pod-rozami.com.pl

WESOŁYCH ŚWIĄT


