
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wigilia 2019 z Restauracją Picanto 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia  Restauracja Picanto ma przyjemność 

zaprezentować Państwu  ofertę świątecznych dań na wynos. Zapraszamy do składania zamówień  

do 17.12.2019. Odbiór zamówionych potraw do 23.12.2019  (12-22). 



 

 

 

 

Wigilia 2019 z Restauracją Picanto  

PRZEKĄSKI ZIMNE  -(porcja ok. 150 gr)  

  

Tradycyjny śledź w oleju z cebulką – 8,00 zł  - (min.  4 porcje)  

Filety śledziowe na ostro z suszonymi pomidorami, chilli i musztardą francuską – 9 zł porcja (min.  4 porcje)  

Tatar ze śledzia z marynowanymi piklami, czarnymi oliwkami i oliwą z oliwek– 12,00 zł porcja (min.  4 porcje)  

Ryba po grecku – 9,00 zł porcja (min.  4 porcje)  

Pstrąg w galarecie - 75,00 zł  (półmisek 8-10 porcji)  

Grubo siekany tatar z łososia z suszonymi pomidorami – 20,00 zł porcja  (porcja ok. 120 gr)  

Sałatka jarzynowa – 50,00 zł ( półmisek 8-10 porcji)   

Sałatka śledziowa- 56,00 zł  (półmisek 8-10 porcji)  

Półmisek pieczonych mięs i pasztetów z tradycyjną ćwikłą– 75,00 zł  (półmisek 8 porcji)  

Schab po warszawsku w galarecie – 75,00 zł (półmisek 8 porcji)  

  

ZUPY  

Czerwony barszcz wigilijny z uszkami – 8,00 zł porcja (min.  4 porcje)  

Aromatyczna zupa grzybowa z łazankami – 11,00 zł porcja (min.  4 porcje)  

Krem z pieczonych buraków z imbirem i kwaśną śmietaną – 8,00 zł porcja (min.  4 porcje)  

Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami okraszone złocistą cebulką  -15,00 zł – 7 szt. (min. 4 porcje)  

  

  

CIASTA (ok. 10 porcji) 

Sernik na czekoladowym spodzie z bezą dżemem pomarańczowym i rodzynkami  - 65 zł 

Tradycyjny piernik z powidłami śliwkowymi i deserową czekoladą – 55,00 zł   

Makowiec Świąteczny krucho-drożdżowy zawijany z bakaliami-  45,00 zł  

 Sernik z musem żurawinowym 60,00 zł   

 

Zapraszamy do składania zamówień do 17.12.2019. Odbiór zamówionych potraw do 23.12.2019  (12-22).  

  

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie 22 299 19 19 lub drogą mailową: restauracja@picanto.com.pl 

Restauracja Picanto ul. Starzyńskiego 4 05-090 Dawidy 


