MENU ŚWIĄTECZNE

2021

Grupa Bawełna

Restauracja Bawełna

Restauracja Len i Bawełna

Restauracja Przerwa

Czemu nie zaplanować świątecznego

spotkania już dziś?

Przedstawiamy wspólne menu świąteczne

restauracji Grupy Bawełna!

Święta z naszymi restauracjami

zapowiadają się oryginalne, tradycyjne,

smaczne i bardzo klimatyczne!

Doskonałe lokalizacje naszych lokali,

klimatyczne wnętrza i wspaniała kuchnia to

wspólne mianowniki naszych restauracji.

Zadbamy o najdrobniejsze szczegóły Twojej

rezerwacji. Tak, aby każde świąteczne

spotkanie, na długo zostało w pamięci Szefa

i współpracowników.

PROPOZYCJE
MENU I - 155 ZŁ brutto za osobę
[ zupa, danie główne, dodatki, deser ]

MENU II - 169 ZŁ brutto za osobę
[ przystawki, danie główne, dodatki, deser ]

MENU III - 189 ZŁ brutto za osobę
[ zupa, przystawki, danie główne, dodatki, deser ]

PROPOZYCJE

DANIA GŁÓWNE

[ prosimy o wybór 3 dań ]

GNOCCHI Z PRAWDZIWKAMI - włoskie kluseczki z sosem

DAŃ ŚWIĄTECZNYCH

śmietanowym z dodatkiem białego wina, cebuli, czosnku,

tymianku i leśnych grzybów

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI - ręcznie lepione pierogi

ZUPY

[ prosimy o wybór 1 zupy]

AROMATYCZNY KREM Z BOROWIKA - gotowany na wywarze

z grzybami smażonymi na maśle z cebulą, czosnkiem

i kapustą, podawane z okrasą z masła i cebuli

warzywnym i suszonych grzybach, podawany

z aromatycznym kozim serem i tymiankiem.

PIEROGI Z GĘSINĄ - ręcznie lepione pierogi, nadziewane

mięsem z pieczonej gęsi, podawane z konfiturą z żurawiny
BARSZCZ CZERWONY - barszcz gotowany na włoszczyźnie

i słodkich burakach, podawany z ręcznie lepionymi uszkami,

DORADA Z MASŁEM ZIOŁOWYM - pieczony filet dorady

faszerowanymi grzybami leśnymi.

podawany z masłem ziołowym oraz cytryną

ZUPA RYBNA - pikantna zupa gotowana na wywarze

PSTRĄG Z PIECA -filet z pstrąga pieczony w aromatycznej

z włoszczyzny i polskich ryb z selerem naciowymi i włoskimi

marynacie miodowo – musztardowej

pomidorami, podawana z kawałkami jesiotra, sandacza

i dorsza

INDYK W SOSIE GRZYBOWYM - pierś z indyka przyrządzana

metodą sous – vide, podawana z sosem śmietanowym na

bazie szlachetnych grzybów leśnych, białego wina, cebuli,

PRZYSTAWKI

[ prosimy o wybór 3 przystawek ]
czosnku i rozmarynu

ŚLEDZIE NA SŁODKO - filety śledzia marynowane w oleju,

cebuli i rodzynkach

STRACETTI DI FILETTO - kawałki polędwicy wołowej medium

w sosie na bazie wina porto, czosnku i trufli z pieczarkami,
ŚLEDZIE W SUSZONYCH POMIDORACH - filety ze śledzia

pomidorkami cherry, śmietanką i rukolą

marynowane w oleju lnianym, podawane z suszonymi

pomidorami, cebulą i natką pietruszki

DODATKI

[ prosimy o wybór 2 dodatków ]

SALMONE MARINATO - łosoś marynowany w czerwonej

cebuli, marchwi i occie

WARZYWA KORZENIOWE - warzywa smażone na maśle

z miodem i ziołami

ŚWIĄTECZNY PASZTET - autorski pasztet z pieczonej gęsi

z warzywami oraz żurawiną

CHICCHE ZIEMNIACZANE – małe kluseczki włoskie, smażone

na maśle z rozmarynem

SAŁATA Z ROSTBEFEM - kompozycja sałat z gotowanym

burakiem, cebulą szalotką, słonecznikiem, natką pietruszki,

winegretem musztardowym, podana z plastrami rostbefu

KOMPOZYCJA SAŁAT – sałaty z pomidorkami cherry, płatkami

Grana Padano i autorskim sosem winegret.

przygotowanego metodą sous - vide, marynowanego

w ziołach, czosnku i oliwie

BAGIETKA KORZENNA Z TRZEMA PASTAMI

z wątróbki, humus, z tuńczykiem)

DESERY

[ 2 desery w cenie menu ]

ŚWIĄTECZNY SERNIK - puszysty sernik na ciasteczkowym

spodzie, podawany z musem malinowym i kruszoną bezą

TRADYCYJNY PIERNIK - korzenny piernik przełożony domową

konfiturą śliwkową, podawany z polewą czekoladową

i płatkami migdałów

NAPOJE I ALKOHOLE

jeśli mają Państwo życzenie wybrać napoje dla uczestników swojej kolacji, prosimy wybrać
z poniższych propozycji

NAPOJE

ALKOHOLE

Woda mineralna gazowana i niegazowana w karafce [1L] – 18 ZŁ
WÓDKI
Soki owocowe w karafce [1L] – 25 ZŁ
OSTOYA 0,7/ OSTOYA CZARNA 0,7 – 149 zł
Lemoniada – tradycyjna, produkcji Len Baru [ 1 L] – 39 ZŁ
WYBOROWA EXQUISITE – 239ZŁ
Napoje gazowane typu Cola w karafce [1L] – 30 ZŁ
CHOPPIN RYE/ CHOPPIN POTATO – 179 zł
Świeżo wyciskany sok pomarańczowy [1L] – 50 ZŁ
PIGWÓWKA produkcji Lnu [1L] – 180 zł
Świeżo wyciskany sok grapefruitowy [1L] – 50 ZŁ
CYTRYNÓWKA produkcji Lnu [1L] – 170 zł

WHISKY / BOURBON

OPEN BAR

CHIVAS 12 - 179 zł

OPEN BAR I

JAMESON – 199 zł

sok jabłkowy, sok pomarańczowy, woda gazowana i niegazowana

JACK DANIEL`S 0,7l – 219 zł

[do 2h] – 30 zł za osobę, każda dodatkowa godzina 10 zł za osobę

WINA
Open bar II

HOUSE KARAFKA – HISZPAŃSKIE WINO

sok jabłkowy, sok pomarańczowy, woda gazowana i niegazowana,

TINTO TEMRANILO / BLANCO MACABEO / (1L) – 59 ZŁ

coca-cola, sprite

IL PUMO PRIMITIVO - 75 zł

[do 2h] – 40 zł za osobę, każda dodatkowa godzina 15 zł za osobę

IL PUMO SAUVIGNON MALASIA - 75 zł

MERLOT BY ADESSO, I.G.T. ITALY 0,75l - 75 zł
Open bar III

CHARDONNAY BY ADESSO,I.G.T. ITALY 0,75l - 75 zł

kawa, herbata

MONTELLIANA PROSECCO 0,75l - 75 zł

[do 2h] – 15 zł, każda kolejna godzina 5 zł

BOCELLI PROSECCO 0,75 – 100 zł

BOCELLI SPARKLING BRUT ROSE 0,75 – 100 zł

smacznych świąt

dodatkowe informacje
Przedstawione ceny, są cenami brutto

Potwierdzeniem rezerwacji jest pisemna akceptacja drogą mailową ze strony Klienta oraz przedpłata rezerwacji w
wysokości 30 % wartości całego zamówienia

W przypadku anulacji rezerwacji zastrzegamy sobie prawo do obciążenia kosztami zamówionych i niewykorzystanych
usług gastronomicznych.

Ostateczną liczbę uczestników należy podać na 3 dni przed realizacją zamówienia.
W przypadku zmiany ilości osób powyżej 2 - podczas rezerwacji obciążamy 100% kosztów za przystawki oraz 50% za
pozostałe dania.

Planując i organizując pracę restauracji ustalamy określone godziny rezerwacji. Jeśli rezerwacja spóźnia się to wydajemy ją
wówczas, gdy zrealizujemy planowane rezerwacje.

Do rezerwacji doliczamy 10% serwisu

Dbając o jakość serwisu w naszej restauracji, nie dzielimy rachunku, płatność dokonuje jedna osoba lub firma.

Menu świąteczne przygotowujemy dla grupy powyżej 10 osób.
Menu świąteczne serwujemy na półmiskach, w przypadku cateringów i dużych eventów sposób serowania ustalamy
indywidulanie
Czas trwania kolacji wigilijnej do 4 h od rozpoczęcia spotkania

Prosimy o nie przynoszenie własnych tortów, ciast, a także napojów zarówno alkoholowych i niealkoholowych

Restauracja jest czynna do godziny 23:00 w tygodniu i 24:00 w weekend (pt - sob.), każda następna godzina jest płatna
dodatkowo 500 zł za każdą kolejną godzinę pracy restauracji

www.grupabawelna.com

restauracja@bawelna-lodz.com

42 6 333 444

restauracja@lenibawelna.com

restauracja@przerwa-lodz.com

42 201 59 50

42 212 33 30

