MENU ŚWIĄTECZNE 2022
Przystawki (200 gr)

Śledź curry

21 zł

Śledź w oleju i cebuli

21 zł

Śledź po kaszubsku

21 zł

Carpaccio z buraka z kozim serem, pestkami słonecznika i rukolą

23 zł

Ryba po grecku

31 zł

Tatar z troci fiordowej

47 zł

Sandacz faszerowany w galarecie

49 zł

Tatar wołowy z piklami

53 zł

Sałatki (250 gr)
Sałatka jarzynowa
19 zł
Sałatka ziemniaczana ze śledziem, jajkiem
25 zł
Sałatka waldorf ( jabłko, seler naciowy, winogrona, rukola, orzechy włoskie,
29 zł

majonez )
Mięsa pieczyste (300 gr)
Boczek pieczony w zielonym pieprzu

23 zł

Schab pieczony ze śliwką
Karkówka pieczona

25 zł
27 zł

Pasztet wegetariański (kasza jaglana, marchew, orzech, pietruszka, por)
Domowy pasztet mięsny

25 zł
29 zł

Zupy (250 ml)
Barszcz czerwony z ravioli grzybowym (2 szt)
Zupa grzybowa z łazankami

19 zł
19 zł

Dania główne:
Bigos wigilijny(mięsny)

25 zł / 300 g

Bigos wegetariański z grzybami

25 zł / 300 g

Pierogi z kapustą i grzybami

31 zł / 0,5 kg

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym

35 zł / 200 g

Zrazy wieprzowe z boczniakami

37 zł / 200 g

Troć pieczona w cieście francuskim ze szpinakiem

45 zł / 200 g

Dodatki (200 gr / 15 zł)
Puree ziemniaczane
Ziemniaki opiekane
Buraczki zasmażane
Kapusta zasmażana
Ciasta (200 gr)
Ciasto makowe
Ciasto marchewkowo-migdałowe z piernikiem
Sernik z karmelową czekoladą i musem malinowym
Tradycyjna szarlotka
Tiramisu
Kompot z suszu

Zamówienia przyjmujemy do 18 grudnia 2022 r.
504 209 768 / 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 świąteczne oraz swoje nazwisko
Odbiór własny z Trattorii Murano (Pokorna 2 lok u26) lub dostawa:
23 grudnia w godz. 11:00-20:00
24 grudnia w godz. 10:00-12:00
Koszt dostawy na terenie Warszawy: 15 zł
Zapraszamy do składania zamówień 

20 zł
20 zł
25 zł
23 zł
27 zł
20 zł /1litr

