Oferta Świąteczna
Boże Narodzenie 2021

RYBY (ceny za 100g)
- dzwonek z karpia saute................................................. 11,50 zł
- filet z karpia saute......................................................... 13,00 zł
- filet z karpia panierowany............................................. 15,00 zł
- karp w galarecie............................................................ 15,00 zł
- karp po żydowsku.......................................................... 17,00 zł
- ryba po grecku NOWOŚĆ............................................... 9,00 zł
- filet z sandacza saute.................................................... 16,50 zł

SMAKOŁYKI Z NASZEJ WĘDZARNI (ceny za 100g)

- ćwikła z chrzanem........................................................... 4,50 zł

- polędwiczki wieprzowe................................................. 12,70 zł

- sos tatarski...................................................................... 4,50 zł

PASZTETY (ceny za 100g)

- buraczki zasmażane NOWOŚĆ....................................... 4,90 zł

- chrzan z jajkiem............................................................... 4,50 zł
- terina mięsna w cieście francuskim................................. 7,60 zł
- pasztet domowy z żurawiną............................................ 6,40 zł
- pasztet z orzechami laskowymi....................................... 8,20 zł
- pasztet z dzika............................................................... 12,00 zł
- pate z Foie Gras NOWOŚĆ............................................ 45,00 zł

ŚLEDZIE, TATARY RYBNE (ceny za 100g)

- filet z sandacza w migdałach......................................... 17,50 zł

- śledź po japońsku............................................................ 5,30 zł

- filet z jesiotra saute....................................................... 29,00 zł

- śledź w suszonych pomidorach....................................... 5,90 zł
- śledź w musztardzie z dodatkiem miodu i curry............. 5,30 zł

- barszcz czerwony........................................................... 39,00 zł
- borowikowa................................................................... 59,00 zł
- zupa grzybowa z suszonych grzybów............................ 70,00 zł

ŚWIĄTECZNE POTRAWY NA GORĄCO (ceny za 100g)
- pierogi z kapusta i grzybami............................................ 8,80 zł
- wigilijny groch z kapustą.................................................. 3,50 zł
- udko gęsie sous vide faszerowane śliwkami suszonymi
z sosem calvados (1 SZTUKA)......................................... 39,00 zł
- kaczka pieczona z jabłkiem, sos jabłkowy..................... 13,50 zł
- bitki wołowe w sosie własnym...................................... 12,00 zł
- boeuf strogonow........................................................... 15,00 zł
- beef Bourguignon.......................................................... 15,00 zł
- bigos staropolski.............................................................. 5,20 zł
- kulebiak z łososiem, kapustą i grzybami........................ 15,00 zł
- łosoś w cieście francuskim ze szpinakiem i gorgonzolą.21,00 zł

MIĘSA NA RÓŻNE SPOSOBY (ceny za 100g)
- szynka pieczona w miodzie i w ziołach.......................... 14,00 zł
- schab pieczony................................................................ 9,50 zł
- schab pieczony z cielęciną............................................. 11,00 zł
- schab pieczony ze śliwką................................................. 9,90 zł
- karczek pieczony.............................................................. 9,50 zł
- rolada z kaczki na słodko............................................... 15,70 zł
- indyk w musztardzie Dijon............................................ 12,00 zł

SOSY I SMAKOWITE DODATKI (ceny za 100g)

- polędwica wołowa........................................................ 35,00 zł

- filet z sandacza w panierce............................................ 16,90 zł

ZUPY (ceny za 1 litr)

ILOŚĆ

- śledź w jogurcie ze świeżym ogórkiem i czosnkiem........ 5,30 zł
- śledź słodko- kwaśny....................................................... 5,90 zł
- śledź w śmietanie z cebulą.............................................. 5,30 zł
- śledź w oleju z cebulą...................................................... 5,80 zł
- holenderski matjas z rydzami.......................................... 9,00 zł
- holenderski matjas w cherry........................................... 9,00 zł
- holenderski matjas w oleju............................................. 9,00 zł
- tatar z łososia................................................................ 21,00 zł
- tatar ze śledzia................................................................. 9,50 zł

RYBY Z NASZEJ WĘDZARNI (ceny za 100g)
- łosoś filet....................................................................... 25,00 zł
- jesiotr filet NOWOŚĆ.................................................... 35,00 zł
- pstrąg w całości............................................................... 9,50 zł
- jesiotr wędzony w całości.............................................. 16,50 zł
- łosoś wędzony w całości................................................ 13,50 zł

SAŁATKI (ceny za 100g)
- sałatka jarzynowa............................................................ 4,50 zł
- sałatka z kurczakiem i melonem...................................... 5,20 zł
- sałatka z porem i szynką.................................................. 4,90 zł
- sałatka śledziowa............................................................. 4,90 zł
- sałatka ze szpinakiem i karczochami w balsamico........... 6,30 zł
- sałatka z selerem, ananasem i kurczakiem...................... 4,90 zł
- sałatka ziemniaczana ,,bawarska”................................... 3,90 zł

- sos ciemny do mięs......................................................... 4,90 zł

REKOMENTOWANE PRZEZ SZEFA KUCHNI HOTELU
BELVEDERE SYLWESTRA LISA (ceny za 100g)
- gęś pieczona w całości (1 SZTUKA) NOWOŚĆ.................. 290 zł
- boczek pieczony w ziołach korzennych NOWOŚĆ.......... 8,30 zł
- słonina pieczona z rozmarynem NOWOŚĆ..................... 7,60 zł
- rostbef confit................................................................. 21,00 zł
- pierogi z gęsiną................................................................ 9,50 zł
- uszka z grzybami............................................................ 11,00 zł

ŚWIĄTECZNE SŁODKOŚCI (ceny za 100g)
- szarlotka Belvedere......................................................... 4,90 zł
- sernik wiedeński.............................................................. 5,50 zł
- sernik z ciastem czekoladowym NOWOŚĆ..................... 4,80 zł
- makosernik...................................................................... 5,90 zł
- strudel makowy............................................................... 5,80 zł
- makowiec........................................................................ 5,80 zł
- linzer orzechowy z konfiturą........................................... 6,20 zł
- przekładaniec łącki.......................................................... 6,90 zł
- piernik w czekoladzie w kształcie gwiazdki, choinki........ 4,50 zł

TORTY (ceny za 1kg)
- tort choinka (czekoladowo- pomarańczowy,
karmelowo-gruszkowy, wiśniowo- czekoladowy).......... 85 zł/kg
- tort makowy z mascarpone........................................... 95 zł/kg
- tort czarny potok........................................................... 84 zł/kg

KOMPOT WIGILIJNY.................................................15,00 zł/l

ILOŚĆ

Świąteczne notatki
na dodatkowe zamówienia

Sklep Firmowy

Hotelu Belvedere Resort & SPA****
ul. Tetmajera 7c
34-500 Zakopane

tel: +48 18 44 76 162
tel. kom.: +48 606 777 722
Godziny otwarcia:
19.12 niedziela handlowa - 11:00-18:00
20-22.12 poniedziałek, wtorek, środa - 11:00-18:00
23.12 czwartek - 10:00-20:00
24.12 piątek - 10:00-14:00
25-26.12 sobota, niedziela - sklep nieczynny

e-mail:
rozmaitosci@hotelbelvedere.pl

imię i nazwisko
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kongresowe Plus
Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, KRS 0000525366, REGON 101849504,
zwana dalej Spółką;
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Kontakt Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w siedzibie hotelu lub za
pomocą skrzynki mailowej rodo@hotelbelvedere.pl;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

data i godzina odbioru

numer telefonu

e-mail
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r prosimy o wyrażenie
zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert marketingowych
usług własnych od Centrum Kongresowe Plus sp. z o.o..

podpis

