
        

 

        MENU ŚWIĄTECZNE 2020  

Przystawki (200 gr) 

Śledź w śmietanie                                                                                        18 zł 

Śledź w oleju i cebuli                                                                                   18 zł  

Śledź po kaszubsku                                                                                      18 zł  

Ryba po grecku                                                                                            25 zł  

Tatar z łososia                                                                                              40 zł  

Tatar wołowy z piklami                                                                               50 zł  

Sałatki (250 gr) 

Sałatka jarzynowa                                                                                        15 zł 

Sałatka ziemniaczana ze śledziem, jajkiem,                                                20 zł 

fasolką szparagową i suszonymi śliwkami 

Sałatka ze szpinaku, marynowanej gruszki,                                                20 zł 

gorgonzoli i orzechów włoskich 

Mięsa pieczyste (300 gr) 

Rolada z boczku z grzybami                                                                       15 zł  

Pate z kaczki                                                                                                17 zł 

Schab pieczony ze śliwką                                                                            17 zł  

Karkówka pieczona                                                                                     18 zł 

Domowy pasztet mięsny                                                                             20 zł 

 

Zupy (250 ml) 

Barszcz czerwony z ravioli grzybowym (2 szt)                                         15 zł 

Zupa grzybowa z łazankami                                                                       15 zł  

         Dania główne: 

Bigos świąteczny                                                                                        20 zł / 300 gr 

Konfitowane udko z kaczki z żurawiną                                                      25 zł / 1 udko 

Polędwiczki wieprzowe z sosem grzybowym                                            25 zł / 200 gr 

Filet z sandacza pieczony w ziołach                                                           30 zł / 200 gr 

Łosoś w sosie żurawinowo-imbirowym                                                     30 zł / 200 gr 

Pierogi z kapustą i grzybami                                                                       20 zł / 0,5 kg 

 

 

 



 

Dodatki (200 gr / 10 zł) 

Puree ziemniaczane  

            Ziemniaki opiekane 

Buraczki zasmażane  

Kapusta zasmażana  

 

Ciasta (200 gr) 

 

Ciasto makowe                                                                                                  15 zł 

Ciasto marchewkowo-migdałowe z piernikiem                                                15 zł 

Sernik z karmelową czekoladą i musem malinowym                                       19 zł 

Tradycyjna szarlotka                                                                                         17 zł 

Kompot z suszu                                                                                               20 zł / 1litr 

 

 

Zamówienia przyjmujemy do 16 grudnia 2020 r. 

513 800 310 / 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. 10:00-13:00 

 

Koszt dostawy na terenie Warszawy: 10 zł 

 

Zapraszamy do składania zamówień 
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