Menu wielkanocne
(przyjęcia w restauracji)

Zestaw I- 110zł/ os

Zestaw II- 135zł/ os

Przekąski (podane na stole):

Przekąski (podane na stole):

-Jajka faszerowane na 3 sposoby: łosoś gravedlax /
szynka i pestki słonecznika/ hummus i kiełki,
-Włoskie wędliny oraz polskie pieczone tradycyjne
i marynaty,
-Kulebiak ze szpinakiem i serem feta,
-Tradycyjna sałatka jarzynowa,
-Libańska sałatka Tabuleh z komosą ryżową
i świeżymi warzywami,

-Jajka faszerowane na 3 sposoby: łosoś gravedlax/
szynka i pestki słonecznika/ hummus i kiełki,
-Pasztet z królika z lubczykiem i konfiturą
morelową,
-Włoskie wędliny oraz polskie pieczone tradycyjne
i marynaty,
-Libańska sałatka Tabuleh z komosą ryżową
i świeżymi warzywami,
-Kulebiak ze szpinakiem i serem feta,
-Tradycyjna sałatka jarzynowa,
-Holenderski śledź z marynatami,

Dodatki: chrzan, ćwikła, sos tatarski, chrupiące
pieczywo

Dodatki: chrzan, ćwikła, sos tatarski, chrupiące
pieczywo
Zupa (jedna wybrana):
-Wielkanocny biały barszcz,
-Tradycyjny żurek z jajkiem i kiełbasą białą,
-Krem z pieczonych buraków
Danie gorące (jedno wybrane):

Zupa (jedna wybrana):
-Wielkanocny biały barszcz,
-Tradycyjny żurek z jajkiem i kiełbasą białą,
-Krem z pieczonych buraków
Dania gorące (dwa, do wyboru na miejscu):

Ballotine (rolada) z indyka ze szpinakiem,
rodzynkami i orzechami nerkowca, purée
ziemniaczane z cytryną, młode warzywa

Łosoś z risotto cytrynowym w sosie holenderskim,
szynką Prosciutto, zielonym groszkiem

Wolno pieczony schab w sosie chrzanowym,
ziemniaki francuskie, purée z pieczonych buraków

Polędwiczka w sosie demi glace, z gratin
ziemniaczanym, purée marchewkowym i zielonym
groszkiem

Pstrąg z risotto cytrynowym i młodymi warzywami,
w sosie holenderskim

Deser:
Selekcja ciast: babka wielkanocna, szarlotka

Pierś kurczaka kukurydzianego z kostką, z kaszą
bulgur, sosem anyżowym z kolendrą i pieczonymi
warzywami
Deser:
Selekcja ciast: babka wielkanocna, mazurek,
sernik, szarlotka

Restauracja Castello, ul. Wiertnicza 96, Warszawa-Wilanów, www.castello.pl

Oferta cateringowa
Wielkanocne przysmaki na Wasz świąteczny stół!
Wybierz, zamów, odbierz przed świętami.

Jajka faszerowane szt.- 3zł:
- avocado,
- szynka/ pestki słonecznika,
- pieczarki/ kolendra,
- hummus/ kiełki słonecznika
Śledź, jajka, buraki, crème fraiche 1kg- 55zł
Łosoś gravlax 1kg- 100zł
Zupa:
Wielkanocny barszcz biały 1L- 21zł
Potrawy mięsne:
Pasztet francuski z pistacjami 700g- 65zł
Drobiowe pate z koniakiem 500g- 50zł
Szynka wędzona 1kg- 80zł
Rostbef pieczony 1kg- 90zł
Tarta z szalotką, bekonem i tymiankiem
ok. 14 porcji- 48zł

Jarskie:
Kulebiak ze szpinakiem i fetą 150gr- 5zł
Tarta z kozim serem, burkiem, pinii i szpinakiem
ok 14 porcji- 45zł
Pasztet z selera 600g- 45zł
Domowa sałatka jarzynowa 1kg- 36zł
Dodatki:
Ćwikła 100g- 15zł
Sos tatarski 100g- 15zl

Ciasta:
Babka wielkanocna szt.- 30zł
Makowiec wielkanocny szt.- 40zł
Pomarańczowy mazurek wielkanocny szt.- 45zł

Restauracja Castello
ul. Wiertnicza 96, Warszawa Wilanów, tel. 602 65 97 86

Restauracja Castello, ul. Wiertnicza 96, Warszawa-Wilanów, www.castello.pl

