
Świąteczny Catering
Tradycyjne potrawy okraszone nutą nowoczesności i świątecznej magii

Życzymy Państwu, aby czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia upłynął w wyjątkowej, 
rodzinnej atmosferze, z dala od zgiełku i trosk dnia codziennego, gdzie o smaki 

na Państwa stole zadbają najlepsi kucharze Restauracji Bałtowski Zapiecek. 

…dla smaku, dla wyjątkowej atmosfery, dla wspólnie spędzonych chwil…

Restauracja Bałtowski Zapiecek 
…Z miłości do smaku…

Polecam, 
Mariusz Jamroszczyk 
Szef Kuchni Restauracji Bałtowski Zapiecek  

pieczywo i dodatki
Pieczywo
Chleb żytni na zakwasie  Chleb żytni na zakwasie  12 zł 12 zł (ok. 750 g)
Chleb słowiański  Chleb słowiański  12 zł12 zł (ok. 400 g)
Chleb maślany  Chleb maślany  14 zł 14 zł (ok. 1 kg)

Dodatki
Chrzan z miodem i jabłkiem  Chrzan z miodem i jabłkiem  13 zł 13 zł (250 g)
Ćwikła z chrzanem  Ćwikła z chrzanem  13 zł13 zł  (250 g)
Konfitura z czerwonej cebuli  Konfitura z czerwonej cebuli  13 zł 13 zł (250 g)
Smalczyk po bałtowsku  Smalczyk po bałtowsku  16 zł 16 zł (250 g)

Ciasta
Sernik wiedeński  Sernik wiedeński  20 zł20 zł  (0,5 kg)* 
Szarlotka  Szarlotka  20 zł20 zł  (0,5 kg)* 
Makowiec po bałtowsku  Makowiec po bałtowsku  20 zł20 zł  (0,5 kg)* 
Kora dębu  Kora dębu  20 zł20 zł  (0,5 kg)* 
Pani Walewska  Pani Walewska  20 zł20 zł  (0,5 kg)* 

*Waga może nieznacznie ulec zmianie od zamawianej wartości.

Zamówienia przyjmujemy do 19.12.2022 do godz. 20:00Zamówienia przyjmujemy do 19.12.2022 do godz. 20:00
sklep.baltowskizapiecek.pl
518 692 303 / 797 028 497

anna@baltowskizapiecek.pl

Odbiór zamówień w dniu 23.12.2022 (piątek) w godz. 16:00-20:00 Odbiór zamówień w dniu 23.12.2022 (piątek) w godz. 16:00-20:00 
w Restauracji „Bałtowski Zapiecek”w Restauracji „Bałtowski Zapiecek”



Potrawy wigilijne

Przystawki na zimno
Sandacz faszerowany Sandacz faszerowany mazurskimi rybami / szyjkami rakowymi  270 zł270 zł (ryba w całości ok. 2,2 kg)

Pstrąg faszerowany Pstrąg faszerowany musem warzywnym  59 zł59 zł (ryba w całości ok. 400 g)

Karp faszerowany po żydowsku Karp faszerowany po żydowsku w galarecie / rodzynki / migdały    44 zł44 zł (4 porcje / 350 g)

Ruloniki z wędzonego łososia Ruloniki z wędzonego łososia / serek mascarpone z koperkiem  49 zł49 zł (4 porcje / 350 g)

Śledzie na 3 sposoby  Śledzie na 3 sposoby  32 zł 32 zł (350 g)
3 sosy: śmietana z jabłkiem i korniszonem / cebula i suszona śliwka z majerankiem / pikantna salsa

Sola smażona Sola smażona / duszone warzywa    37zł37zł (4 porcje / 350 g)

Sandacz w galarecieSandacz w galarecie / sos tatarski / jajko przepiórcze  59zł59zł (4 porcje / 350 g)

Potrawy na gorąco
Aromatyczna borowikowa Aromatyczna borowikowa z łazankami    18 zł18 zł  (300 ml)

Wigilijny barszcz na grzybach Wigilijny barszcz na grzybach kapusta / kasza gryczana    16 zł16 zł (300 ml)

Barszczyk czerwony Barszczyk czerwony o nucie suszonych grzybów / suszonych śliwek  9 zł9 zł  (300 ml)

Dorsz pieczonyDorsz pieczony / sos kaparowy    38 zł38 zł  / porcja / porcja (150 g filet / 70 g sos)

Smażony filet z sandacza Smażony filet z sandacza / sos kurkowy    45 zł 45 zł / porcja/ porcja  (150 g  filet / 70 g sos)

Karp pieczony Karp pieczony z dodatkiem oleju rzepakowego z własnego tłoczenia  34 zł / porcja34 zł / porcja  (150 g filet / 70 g sos)

Łosoś pieczonyŁosoś pieczony / sos cytrynowy   34   34 zł  zł / porcja/ porcja  (100 g filet / 70 g sos)

Kapusta wigilijna z grzybami  Kapusta wigilijna z grzybami  15 zł 15 zł (250 g)

Pierogi wigilijne ręcznie wyrabiane Pierogi wigilijne ręcznie wyrabiane / kapusta / grzyby    25 zł25 zł (0,5 kg)
(minimalne zamówienie 0,5 kg / ok. 12 szt.)

Tradycyjne uszka ręcznie wyrabiane Tradycyjne uszka ręcznie wyrabiane / kapusta / grzyby    30 zł 30 zł (0,5 kg)
(minimalne zamówienie 0,5 kg / ok. 35 szt.)

Potrawy Bożonarodzeniowe

Przystawki na zimno
Kaczka pieczonaKaczka pieczona / mus z wątróbki / garnitur owoców / malaga  48 zł 48 zł (4 porcje / 400 g)

Rostbef pieczony po angielsku Rostbef pieczony po angielsku rukola / suszone pomidory    45 zł 45 zł (4 porcje / 200 g)

Medaliony z indyka Medaliony z indyka krem brokułowy / jajko przepiórcze    43 zł 43 zł (4 porcje / 400 g)

Kark pieczony w ziołach Kark pieczony w ziołach na konfiturze z czerwonej cebuli   42 zł 42 zł (0,5 kg)* 

Schab marynowany Schab marynowany z suszonymi owocami    42 zł 42 zł (0,5 kg)* 

Rolada z boczkuRolada z boczku    42 zł 42 zł (0,5 kg)* 

Pasztet Zapieckowy  Pasztet Zapieckowy  17 zł 17 zł (0,5 kg)* 

Pasztet z selera Pasztet z selera / pieczarki – wegetariański   22 zł 22 zł (0,5 kg)* 

*Waga może nieznacznie ulec zmianie od zamawianej wartości.

Sałatki
Tradycyjna sałatka jarzynowa  Tradycyjna sałatka jarzynowa  25 zł 25 zł (400 g)

Carpaccio z pieczonego burakaCarpaccio z pieczonego buraka / ser pleśniowy / rukola  29 zł29 zł (350 g)

Sałatka z brokułemSałatka z brokułem / jajko / ryż / sos jogurtowy  27 zł   27 zł (350 g)

Potrawy na gorąco
Polędwiczka wieprzowa Czarnolas z sosem grzybowym  Polędwiczka wieprzowa Czarnolas z sosem grzybowym  37 zł37 zł  / porcja/ porcja
150 g mięso / 50 g sos / rolada faszerowana grzybami (min. zamówienie 4 porcje)

Pieczona noga kaczki Pieczona noga kaczki z jabłkiem i żurawiną    35 zł / szt. 35 zł / szt. (250 g)

Maślany indykMaślany indyk / sos pesto   29 zł29 zł  / porcja/ porcja  (150 g mięso / 50 g sos)

Frykadelki z jelenia Frykadelki z jelenia z sosem grzybowym    32 zł32 zł  / porcja / porcja (150 g mięso / 70 g sos grzybowy)

Pierogi (do wyboru: z mięsem / ruskie / szpinakowe)   Pierogi (do wyboru: z mięsem / ruskie / szpinakowe)   22 zł 22 zł (0,5 kg)
min. zamówienie 0,5 kg wybranego rodzaju pierogów / ok. 12 szt.


