
Lp. Potrawy wigilijne na zimno jedn. miary/waga cena zamówienie

1. Filet z polskiego karpia w galarecie, z rodzynkami i czarnymi  
oliwkami, na konfiturze z czerwonej cebuli porcja (80 g.) 9,00 PLN

2. Pstrąg rolowany z musem rakowym na sałatce ziemniaczanej  
ze słodkim groszkiem porcja (80 g.) 9,00 PLN

3. Karp faszerowany z migdałami i rodzynkami porcja (80 g.) 9,00 PLN

4. Ruloniki z wędzonego łososia faszerowane musem limonowym  
w galarecie porcja (80 g.) 12,00 PLN

5. Łosoś norweski marynowany w morskiej soli serwowany na chut-
ney z ananasa i dyni porcja (80 g.) 12,00 PLN

6. Duet tatarów z matjasa i łososia z dodatkiem gorczycy, szczy-
piorku i owoców kaparowca porcja (80 g.) 12,00 PLN

7. Halibut marynowany w soku z limonek na musie kolendrowym porcja (80 g.) 12,00 PLN

Potrawy wigilijne - gorące jedn. miary/waga cena zamówienie

1. Wigilijna kapusta z grzybami i wędzoną śliwką 1000 g. 28,00 PLN

2. Pierogi wigilijne z kapustą, ręcznie wyrabiane 25 szt. (1000 g.) 32,00 PLN

3. Medaliony z suma na sosie kremowo-grzybowym z porowo-ziem-
niaczanym purée i gotowanymi warzywami

porcja (180 g.  
+ 150 g. + 150 g.) 34,00 PLN

4. Pierogi z grzybami i kapustą, ręcznie wyrabiane 25 szt. (1000 g.) 39,00 PLN

5. Łosoś pieczony na sosie winnym z zieloną kolendrą, cukiniowym 
ragout i szafranowym ryżem

porcja (180 g.  
+ 150 g. + 150 g.) 42,00 PLN

6. Tradycyjne uszka z grzybami 1000 g. 49,00 PLN

Zupy jedn. miary/waga cena zamówienie

1. Barszcz biały na leśnych grzybach z ziemniakami porcja (300 ml.) 14,00 PLN

2. Zupa borowikowa aromatyzowana świeżym tymiankiem porcja (300 ml.) 16,00 PLN

3. Barszcz czerwony (czysty) litr (1000 ml.) 29,00 PLN

Ryby w całości na zimno jedn. miary/waga cena/kg zamówienie

1. Szczupak nadziewany musem rakowym i koprem ogrodowym w/wagi (ok. 1,8 kg) 85,00 PLN

2. Łosoś nadziewany musem z halibuta i owoców kaparowca w/wagi (ok. 2,5 kg) 95,00 PLN

3. Sandacz faszerowany rybami mazurskimi z rodzynkami i oliwkami w/wagi (ok. 1,8 kg) 110,00 PLN

4. Sum faszerowany musem z leśnych grzybów aromatyzowany 
limonką i kolendrą w/wagi (ok. 2,5 kg) 125,00 PLN

Potrawy świąteczne na zimno jedn. miary/waga cena zamówienie

1. Kurczak zagrodowy nadziewany musem drobiowym aroma-
tyzowany koniakiem i zieloną trybulą w/wagi (ok. 1 kg) 68,00 PLN

2. Kaczka faszerowana bakaliami i macerowanymi śliwkami w/wagi (ok. 1,5 kg) 85,00 PLN

3. Gęś pieczona z farszem aromatyzowanym śliwowicą i leśną 
borówką w/wagi (ok. 3 kg) 90,00 PLN

4. Bażant pieczony w otulinie z wędzonej słoniny faszerowany 
musem z leśnych grzybów aromatyzowany owocem jałowca w/wagi (ok. 1 kg) 95,00 PLN

Wyroby z tradycyjnej wędzarni jedn. miary/waga cena/kg zamówienie

1. Kiełbasa w/wagi, min. 0,5 kg 37,00 PLN

2. Baleron w/wagi, min. 0,5 kg 42,00 PLN

3. Boczek w/wagi, min. 0,5 kg 42,00 PLN

4. Schab w/wagi, min. 0,5 kg 49,00 PLN

5. Szynka w/wagi, min. 0,5 kg 49,00 PLN

NA ŚWIĘTA POLECAMY 
NASZE DANIA NA WYNOS

www.catering.mazurkas.pl



Potrawy świąteczne - Dania Główne jedn. miary/waga cena zamówienie

1. Łosoś pieczony w glazurze z gorczycy, tymianku i miodu  
z ratatouille warzywnym, musem z batatów i sosem z szalotek

porcja (200 g.  
+ 150 g. + 150 g.) 42,00 PLN

2.
Udziec z gęsi macerowanej w świeżym majeranku i Burbonie,  
z kluseczkami śląskimi i modrą kapustą aromatyzowaną czarną 
porzeczką

porcja (250 g.  
+ 150 g. + 150 g.) 45,00 PLN

3. Pieczona kaczka z winno-korzennym sosem, jabłkiem faszero-
wanym żurawiną i purée ziemniaczano-czosnkowym

porcja (1/2 kaczki  
+ 150 g. + 150 g.) 48,00 PLN

4. Kotleciki cielęce panierowane w ziołach i parmezanie, z ziemnia-
czanym purée i fasolkami szparagowymi na sosie tymiankowym

porcja (180 g.  
+ 150 g. + 120 g.) 55,00 PLN

Ciasta świąteczne jedn. miary cena zamówienie

1. Babka drożdżowa w lukrze z kandyzowaną pomarańczą szt. (500 g.) 15,00 PLN

2. Babka piaskowa kakaowo-waniliowa szt. (500 g.) 15,00 PLN

3. Makowiec w czekoladzie szt. (500 g.) 15,00 PLN

4. Strudel makowy szt. (800 g.) 30,00 PLN

5. Piernik bakaliowy “Choinka” szt. (1000 g.) 39,00 PLN

6. Tarta pomarańczowa z bezą szt. (800 g.) 40,00 PLN

7. Tort makowo-kajmakowy z figami szt. (800 g.) 48,00 PLN

8. Tort makowy z gorzką czekoladą i rumem szt. (800 g.) 48,00 PLN

9. Torcik makowo-kawowy szt. (800 g.) 50,00 PLN

10. Pieczona tarta gruszkowa z prażonymi migdałami szt. (1500 g.) 58,00 PLN

11. Tort z białej czekolady z dodatkiem wanilii i orzechów szt. (800 g.) 58,00 PLN

12. Tarta cytrynowa z bezą szt. (1800 g.) 65,00 PLN

13. Szarlotka gruszkowa z brzoskwinią w/wagi (1000 g.) 38,00 PLN

14. Piernik z konfiturą w polewie czekoladowej w/wagi (1000 g.) 40,00 PLN

15. Pieczony sernik z jabłkami i białą czekoladą w/wagi (1000 g.) 45,00 PLN

16. Sernik kremowy aromatyzowany wanilią w/wagi (1000 g.) 45,00 PLN

17. Sernik krakowski z rodzynkami w/wagi (1000 g.) 45,00 PLN

18. Miodownik z kajmakiem i orzechami w/wagi (1000 g.) 45,00 PLN

19. Comber czekoladowy z bakaliami w/wagi (1000 g.) 48,00 PLN

20. Sernik z makiem i żurawiną w/wagi (1000 g.) 48,00 PLN

21. Rolada biszkoptowa z konfiturą i makiem w/wagi (1000 g.) 55,00 PLN

Wypełnij formularz i złóż osobiście w Restauracji Hotelu Mazurkas
Zamów przez internet na: www.catering.mazurkas.pl/zamow-online

Zadzwoń: 22 721 47 03, 604 231 208

• Zamówienia przyjmujemy do dnia 21.12.2016 r. do godz. 14:00.
• Warunkiem przyjęcia zamówienia jest przedpłata w wysokości 40% wartości zamówienia dokonana osobiście 

gotówką/kartą lub przelewem na konto z dopiskiem “ZAMÓWIENIE ŚWIĄTECZNE”.
• Istnieje możliwość przyrządzenia potraw na Państwa porcelanie/półmiskach.
• Wyrobów z tradycyjnej wędzarni nie kroimy na plastry.
• Odbiór zamówienia w dniu 23.12.2016 r. w godz. 10:00 - 22:00 oraz w dniu 24.12.2016 r. do godz. 14:00.

MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTRE & HOTEL Sp. z o. o.
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki

nr konta: 69 1020 1026 0000 1802 0188 2455

IMIĘ I NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:

TELEFON KONTAKTOWY:

PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO:

www.catering.mazurkas.pl
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