Ul. Jarzębinowa 2a lok 1
15-793 Białystok
Tel 85 679 38 43, 604 529 944
pruszynkabiuro@wp.pl
www.ambrozja.bialystok.pl

Propozycje potraw – podane ceny są cenami brutto
Zupy









Rosół z domowym makaronem i warzywami 350g
Rosół z kuleczkami mięsnymi 350g
Krem kalafiora z prażonymi płatkami migdałów 350g
Żurek z jajkiem i biała kiełbasa 350g
Krem z białych warzyw ze szczypiorkiem 350g
Flaki 350g
Zupa gulaszowa 350g
Strogonof drobiowy 350g

6,00zł
6,50zł
6,80zł
7,20zł
6,80zł
6,80zł
7,00zł
7,00zł

Dania główne




















Roladka z piersi indyka z mascarpone i suszonymi pomidorami 140g
Kotlet królewski z porem i fetą opleciony boczkiem 120g
Filet zapiekany z serem i pieczarką 140g
Schab w sosie śmietanowo-porowym 140/50g
Filet capresse z pomidorem i mozzarellą 140g
Zraz wieprzowy po staropolsku w sosie pieczeniowym 140/50g
Filet z kurczaka w sezamowej panierce 120g
Nuggetsy z kurczaka w płatkach kukurydzianych 120g
Karkówka duszona z warzywami 120/50g
Karkówka grillowana z dipem czosnkowym 120/50g
Sakiewki z warzywami 90g(1szt)
Żeberka pieczone w miodowej marynacie 180g
Bigos 1kg
Kiszka ziemniaczana 1kg
Babka ziemniaczana 1kg
Pierogi z kapustą i grzybami 1kg (1 kg= około 25szt)
Pierogi ze szpinakiem 1kg (1 kg= około 25szt)
Pierogi z mięsem 1kg (1 kg= około 25szt)
Pierogi ruskie 1kg (1 kg= około 25szt)

16,50zł
14,00zł
14,00zł
13,50zł
14,00zł
13,50zł
12,50zł
13,00zł
13,50zł
15,50zł
10,50zł
18,00zł
22,00zł
23,00zł
20,00zł
25,00zł
29,00zł
39,00zł
39,00zł

 Pyzy z farszem mięsnym 1szt (ok. 120g)
 Kartacze 1szt (ok. 120g )

7,00zł
7,80zł

Dodatki(200g)

*Ziemniaki gotowane

4,40zł

*Kopytka

6,10zł

*Kluski śląskie

6,10zł

*Ziemniaki pieczone w ziołach

5,50zł

*Ryż z warzywami

5,50zł

Surówki(100g)- 4,50zł
*Zestaw smakosza (sałata lodowa, ogórek, pomidor, sos ogrodowy)
*Pomidor (w sezonie)
*Ogórek małosolny(w sezonie)
*Mizeria (w sezonie)
*Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem
*Surówka z marchewki z selerem
* Surówka wielowarzywna

Sałatki (100g)- 5,80zł
*Sałatka wiejska z grzankami i prażonym boczkiem
*Sałatka brokułowa z szynką , żółtym serem i dresingiem z musztardy francuskiej
*Sałatka z grillowanym kurczakiem
*Sałatka z gruszką i serem pleśniowym

*Sałatka grecka z serem typu feta
*Sałatka ze szpinaku z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi

Sałatki (100g)- 6,30zł
*Sałatka z tuńczykiem (sałata lodowa , tuńczyk , ogórek ,groszek, pomidor, cebula czerwona, sos
czosnkowy)
*Sałatka z łososiem (sałata lodowa, ogórek, łosoś wędzony , kapary ,koreczki tostowe, sos
ogrodowy)

Przekąski zimne
( cena z dekoracją na półmiskach wielokrotnego użytku lub tacach jednorazowych )

Cena brutto






















Półmisek mięs 50g
Deska serów 50g
Rolada z karkówki z suszonymi pomidorami 50g
Galantyna z kurczaka 50g
Śliwka w boczku 2szt
Befsztyk tatarski 50g
Szczupak faszerowany 50g
Pieczony pasztet z morszczuka z dipem musztardowym 50/50g
Filet z ryby w sosie greckim 50/30g
Śledź w sosie tatarskim 50/30g
Rolmopsy śledziowe ze śliwką 50g
Faszerowane jaja w sezamowej panierce 1poł
Jaja z łososiem 1poł
Koszyczki jajeczne z szynką i papryką 1 poł
Koreczki z ciasta francuskiego z hummusem 2 szt
Chrupiące mini taco z serkiem ziołowym i z łososiem 1 szt
Tymbaliki drobiowe z warzywami 70g
Rurki z szynki z sosem tatarskim 50g
Rolada szpinakowo-łososiowa 50g
Rollsy z tortilli z łososiem i warzywami 50g

5,90zł
6,50zł
5,80zł
5,50zł
4,80zł
9,50zł
6,50zł
6,00zł
5,20zł
5,20zł
5,20zł
3,80zł
3,80zł
4,00zł
5,80zł
5,00zł
3,60zł
4,60zł
5,30zł
3,90zł






Rollsy z tortilli z szynką i warzywami 50g
Tradycyjna sałatka jarzynowa 100g
Kanapeczki dekoracyjne (powyżej 100szt )
Kanapeczki dekoracyjne (poniżej 100szt )

3,90zł
3,00zł
3,20zł
3,50zł

Oferta cenowa ważna do dnia 31.08.2022r

