
                                                
 

MENU WIELKANOCNE 2022 

 

Zamówienia do 10 kwietnia 

Tel. 513 800 310 / trattoria.murano@gmail.com 

 

Odbiór lub dostawa 15 lub 16 kwietnia  

 
Przystawki: 

 
Śledź w śmietanie                                                                                                          16 zł / 200 g 

Śledź w cebuli i oleju                                                                                                     16 zł / 200 g 

Tradycyjna sałatka jarzynowa                                                                                        17 zł / 250 g 

Schab po warszawsku (w galarecie, z pastą chrzanowo-jajeczną)                                 18 zł / 250 g 

Tatar z łososia z zielonym ogórkiem i czerwonym pieprzem                                        28 zł / 150 g 

Tatar wołowy z piklami                                                                                                  26 zł / 150 g 

 

 

Faszerowane jaja 2 połówki: 
Jaja faszerowane pieczarkami                                                                                         6 zł 

Jaja faszerowane szynką i musem chrzanowym                                                             7 zł 

Jaja faszerowane pastą z tuńczykiem, cebulą czerwoną i natką pietruszki                     8 zł           

Jaja faszerowane pastą jajeczną i wędzonym łososiem                                                   8 zł 

 

Mięsa pieczyste 250 g: 
  

 Pieczona biała kiełbasa z duszoną cebulą                                                                    17 zł 

 Karkówka pieczona                                                                                                      17 zł 

 Schab pieczony ze śliwką                                                                                             18 zł 

 Domowy pasztet mięsny                                                                                               18 zł 

 

Zupy 300 ml: 
  Zupa szczawiowa z jajkiem                                                                                        16 zł 

  Tradycyjny żur z chrzanem i białą kiełbasą                                                                18 zł 
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Dania główne: 
   Bigos staropolski mięsny                                                                                             19 zł / 250 g 

   Pieczona karkówka w sosie z zielonego pieprzu                                                         20 zł / 250 g 

   Konfitowane udko z gęsi w sosie z czerwonego wina z wiśnią                                   25 zł / 300 g 

   Pieczony łosoś w sosie cytrynowym                                                                            36 zł / 200 g 

    

Dodatki 11 zł / 200 g 

  Ziemniaczki francuskie pieczone z ziołami                                                                  

   Mieszane sałaty z dressingiem musztardowo - miodowym 

   Kapusta zasmażana z kminkiem (wege)                 

   Buraczki zasmażane                                                                                                      

 

                                                                  Ciasta: 
  Mazurek Wielkanocny                                                                                                  15 zł / 200 g                                                              

  Ciasto Tiramisu                                                                                                             17 zł / 200 g 

  Sernik z karmelową czekoladą oraz musem malinowym                                             20 zł / 170 g 

 
Zamówienia przyjmujemy do 10 kwietnia 2022 r. 

 

513 800 310  

lub  

trattoria.murano@gmail.com 

 

Min. Wartość zamówienia 100 zł 

 

Płatność przelewem, kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze 

 

Nr konta: 06 1050 1012 1000 0090 8014 1493 

W tytule przelewu proszę wpisać: zamówienie wielkanocne oraz swoje nazwisko 

 

Odbiór własny z Trattorii Murano (Pokorna 2 lok U26) lub dostawy realizowane w 

dniach: 

15 kwietnia 16-21 

16 kwietnia 10-12  
 

Koszt dostawy na terenie warszawy: 10 zł 
       

                                             Zapraszamy 
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