
Zimne przekąski wielkanocne jedn.
miary gramatura cena zamówienie

Perliczka faszerowana musem z dodatkiem kasztanów i pomarańczy kg wg wagi 85,00 zł

Kaczka nadziewana musem z dodatkiem żurawiny, koniaku i korzen-
nych przypraw kg wg wagi 75,00 zł

Rolada z królika z pistacjami, morelami i macerowanymi w słodkim
winie, suszonymi owocami winogron, serwowana na galantynie  
z leśnych owoców

porcja 80 g 12,00 zł

Pasztet wielkanocny z dziczyzny, aromatyzowany czerwonym winem, 
wędzonymi śliwkami i kandyzowaną borówką, na musie z pieczonych 
buraczków

porcja 80 g 8,00 zł

Wielkanocny pasztet cielęcy z zielonym pieprzem i galaretką porzeczkową porcja 80 g 7,50 zł

Pasztet z zająca z dodatkiem koniaku i borówek, na chutney z dyni i karotki porcja 80 g 9,00 zł

Łosoś marynowany w morskiej soli i muscavado, rolowany ze szpara-
gami i sosem tatarskim porcja 80 g 10,50 zł

Duet ryb słodkowodnych gotowanych na parze z białego wina, ser-
wowany na carpaccio z zielonego ogórka porcja 80 g 11,00 zł

Sakwy z wędzonego łososia nadziewane musem z bundzu z zieloną trybulą porcja 60 g 12,50 zł

Galantyna wielkanocna z indyczki pieczonej z morelami i kandyzowany- porcja 80 g 7,00 zł

 
z czarnej porzeczki i winnych jabłek porcja 80 g 7,80 zł

Szynka pieczona na szaro, marynowana w miodzie i gorczycy, serwowa-
li porcja 80 g 8,50 zł

Wielkanocny półmisek pieczonych tradycyjnych mięs (szynka, karków-
ka, schab, rolowany boczek) sztuka 600 g 42,00 zł

Zupy wielkanocne jedn.
miary gramatura cena zamówienie

Staropolski żur z ziemniakami, białą kiełbasą, chrzanem i wiejską śmietaną porcja 350 ml 9,00 zł

Barszcz biały na prawdziwkach i wędzonce z jajkiem i ziemniakami porcja 350 ml 14,00 zł

Aksamitny krem grzybowy na chlebowym zakwasie z dodatkiem 
żubrówki i kopru ogrodowego porcja 350 ml 16,00 zł

Wielkanocna zupa chrzanowa z jajkiem i wędzoną polską kiełbasą porcja 350 ml 12,00 zł

Dania gorące jedn.
miary gramatura cena zamówienie

Pieczona kaczka z gruszkami nadziewanymi leśną borówką z sosem 
korzennym i domowymi kluseczkami porcja 1/2 szt. 49,00 zł

Pieczona indyczka nadziewana orzechami, z opiekanymi ziemniakami, 
pieczonym jabłkiem i sosem z owoców żurawiny porcja (180 g + 150 g 

+ 200 g) 36,00 zł

Rostbef wołowy sous-vide z zapiekanym selerowo-ziemniaczanym 
puree, sosem rozmarynowym i warzywami gotowanymi na parze porcja (180 g + 150 g 

+ 150 g) 42,00 zł

Pieczona polędwiczka wieprzowa, marynowana w miodzie z ziemnia- porcja (180 g + 150 g 
+ 150 g) 42,00 zł

Perlica wielkopolska, serwowana z pieczonymi buraczkami i naciowym 
selerem z kolendrowymi kluskami i pomarańczowo-pieprzowym sosem porcja (220 g + 150 g 

+ 150 g) 39,00 zł

Pieczony łosoś, marynowany w syropie klonowym i gorczycy, ser-
wowany z ziemniaczanym puree oraz warzywnym ratatuille i winnym 
sosem z dodatkiem Martini

porcja (180 g + 150 g 
+ 150 g) 42,00 zł

W OFERCIE NA WYNOS



Ciasta jedn.
miary gramatura cena zamówienie

Miodownik z prażonymi orzechami kg wg wagi 28,00 zł

Baba piaskowa z wanilią i czekoladą szt. 500 g 16,00 zł

Baba drożdżowa w lukrze z kandyzowaną pomarańczą szt. 500 g 19,00 zł

Sernik królewski ze skórką pomarańczową kg wg wagi 32,00 zł

Sernik krakowski kg wg wagi 34,00 zł

Mazurek kajmakowy szt. 400 g 16,00 zł

Mazurek czekoladowy szt. 400 g 23,00 zł

Mazurek staropolski z bakaliami szt. 500 g 24,00 zł

szt. 500 g 14,00 zł

Tort czekoladowy Royal kg wg wagi 90,00 zł

Tort bezowo-orzechowy kg wg wagi 80,00 zł

Tort pralinowo-orzechowy kg wg wagi 68,00 zł

Torcik karmelowy z białą czekoladą kg wg wagi 78,00 zł

Torcik czekoladowo-wiśniowy kg wg wagi 58,00 zł

kg wg wagi 49,00 zł

Torcik Chopin kg wg wagi 85,00 zł

Szarlotka z gruszek William z żurawiną kg wg wagi 45,00 zł

Ciasto piaskowe z makiem i kakao kg wg wagi 28,00 zł

Ciasto z owoców kakaowca z marchewką i włoskim orzechem kg wg wagi 45,00 zł

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

Zadzwoń: 22 721 47 03, 604 231 208

•  Zamówienia przyjmujemy do dnia 18.04.2014r. do godz. 12:00.
•  Warunkiem przyjęcia zamówienia jest przedpłata w wysokości 40% wartości zamówienia, dokonana osobiście        
  (gotówką lub kartą) bądź przelewem na konto, z dopiskiem “ZAMÓWIENIE WIELKANOCNE”.
•  Istnieje możliwość przyrządzenia potraw na Państwa porcelanie/półmiskach. 
•  Odbiór zamówienia w dniach: 19.04.2014r. od 10:00 do 22:00  

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     


