Oferta Wielkanocna

jaja i sałatki

Połówki jajek z puszystymi pastami
20 szt./ 87,jajeczną, z rokpola, pieczarek, łososia
Tradycyjne Połówki Jaj
20 szt./ 73,W majonezie ze szczypiorkiem
Jaja faszerowane
20 szt./ 117,Skorupki jajek nadziewane siekanym jajkiem z koperkiem
smażone na maśle wg przepisu Babci
Taca Sałatek Postnych
10 szt./79,10 rodzajów wg naszego wyboru w opak. 100g
Sałatki z naszej Oferty Sałatek wg wagi w salaterkach 0,5
kg, 1 i 1,5 kg lub ułożone na tacach od 1,2 - 2,5 kg

koktajlowe kanapki, tartinki,
finger food

- wszystkie na “dwa kęsy”Wielkanocne Kanapki Koktajlowe
35szt./125,dekoracyjne, postne z jajkiem, pastą jajeczną, serami,
serkiem śmietankowym i łososiem wędzonym,pastą z
wędzonej makreli lub pieczarek lub w wersji 20 szt./ 95,Kanapeczki Koktajlowe VIP
20 szt./ 125,Gravlax na pumperniklu z marynowanym burakiem,Łosoś
z serkiem Philadelphia na bagietce,Tatar z łososia na
tartince, z tuńczykiem, sosem jogurtowym i ogórkiem, z
mięsem krabowym,imbirowo-limonkowm
majonezem i chilli
Tartinki Łososiowo-Jajeczne
20 szt./ 105,z wędzony łososiem (10) oraz z jajkiem na twardo,
kiełkami na ciemnym pieczywie (10)
Taca Kanapek Koktajlowych
35 szt./ 119,kanapeczki z salami, szynką, jajkiem, indykiem
Taca Party Wielkanocna
36 szt./ 175,Jajko zapiekane w szynce parmeńskiej (6),
mini Pomidorki Secchi nadziewane(8),
Ruloniki z wędzonego łososia i cukini (8)
Babeczki zapiekane z pieczarkami (8)oraz
Mini Bakłażany Balsamico z bryndzą (6)
Rozetki Filo Mix zapiekane
20 szt./117,Ze szpinakiem(10)i z grzybami leśnymi(10)
Mini Quiche z chrupiącym jarmużem, pomidorkami cherry
20 szt./109,Tartoletki z ciasta francuskiego
z grillowanymi warzywami i kozim serem
15 szt./105,Ruloniki z wędzonego łososia
20 szt. /120z marynowaną cukinią
Bakłażany Ricotta / Balsamico
wg wagi 80,-/kg

nieco większe i bardziej pożywne ....

Fish Wraps
20 szt./ 135,kukurydziane placki meksykańskie zawijane z chrupiącą
sałatą, wędzonym łososiem i serkiem śmietankowym,
z pyszną sałatką krabową oraz z tuńczykiem
Połówki Kanapek Paluch i Rustico
30 szt./ 205,z wędzonym łososiem i jajkiem,
16 szt./ 130,z kurczakiem pieczonym w rozmarynie i musztardą,
z szynką wiejska i chrzanem, mozzarellą i salsą
pomidorową; z pastą jajeczną lub brie
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zimne półmiski

Sandacz faszerowanyw galarecie
6 porcji/ 77,Filet Łososia w galarecie
4 porcje/ 96,* dodatkowo - sos Tatarski 9 zł
10 porcji/ 225,Półmisek Łososia Norweskiego wędzonego /0,5 kg/ 199,Niezwykły Domowy Pasztet z Dzika 100%
marynowanego w czerwonym winie i jałowcu
* wg wagi waga min. 0,5kg
1 kg / 95,* krojony ułożony na tacy podawany
z chrzanem i żurawiną
20 porcji / 119,Półmisek Wiejski mięs pieczonych
1,20kg/178,Pierś Kurczaka pieczona w rozmarynie; Schab w
majeranku lub domowy pasztet, Szynka Wiejska Biała
kiełbasa z chrzanem, musztardą + 15 bułeczekoktajlowych
dla 8-15 osób
Taca Przysmaki Tukana
24 szt./160,Bakłażanowe Roladki z grzybami leśnymi (8)
Bakłażany Ricotta (8),Mini Pomidorki Secchi (8)

na danie główne

/ min. zamówienie 4 porcje lub w całości wg wagi /
Żurek z jajkiem i kiełbasą
10,50
Krem z dynii
12,50
Krem z marchewki na mleku kokosowym
13,50
cena za kg

Udziec Indyka pieczony w bakłażanach
84,i pomidorach z rozmarynem /na życzenie porcjowany lub

krojony w plastry/

Pierś Indyka pieczona w musztardzie
/na życzenie krojona w plastry/

84,-

Polędwiczki wieprzowe w podgrzybkach
99,Zrazy z polędwiczki wieprzowej w sosie kurkowym 99,Udka BBQ luzowane nadziewane daktylami 4 szt./ 59,Piersi Kurczka ze szparagami
4 szt./ 79,w śmietanowym sosie pachnacym estragonem z kropelką
białego wina
Roladki Bakłażanowe z grzybami leśnymi (veg)
z dodatkiem pysznego sosu koperkowego 4 szt./ 36,Grzyby leśne z płatkami kurczaka
89,w aromatycznym śmietanowym sosie
Karkówka SLOW FOOD
99,aromatyczna pieczona 16 godz. w niskiej temp.
do rozpływającej się miękkości
Schab pieczony
99,w majeranku i dużej ilości świeżych ziół
Pieczony Łosoś Dymny SLOW FOOD
199,soczysty filet lub klasyczny pieczony na parze
/w calosci lub porcjowany/
Kaczka pieczona- soczysta,faszerowana jabłkami i
śliwkami
99,Podudzia kurczaka w winie z cynamonem, śliwakami,
rodzynkami, aromatycznymi przyprawami
92,Zapiekane ziemniaki
talarki w sosie serowym z kurkami /taca 1,2 kg,ok. 6 por./ 75,-
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ILE SAŁATEK POTRZEBUJĘ NA OSOBĘ
Aby stół wyglądał interesująco,
sugerujemy zamówienie kilku rodzajów sałatek.
250 – 350g – sugerowana Porcja na osobę
150 – 200g – gdy serwowana jako dodatek-surówka
do dania głównego lub wielu innych potraw.
Dostępne opakowania sałatek na zamówienie:
O,5 kg, 1 kg – jednorazowe salaterki
Minimalna wielkość zamówienia
to ½ kg jednego rodzaju sałatki.

z rybą , owocami morza

cena za kg

Duński tatar z łososia
95,Neptun
55,chrupiąca biała kapustka z krabowymi pałeczkami,
sos śmietanowo-czosnkowy
Śledź secchi
72,matias z suszonymi pomidorami
Mule Naturalne
85,świeże małże bez muszli, lekki winegret, kolorowa
papryka,aromatyczna świeża kolendra
Morska
75,ośmiornice, kraby, małże, seler naciowy, oliwki, sos winegrete
Awokado z krabem
75,z dodatkiem orzeszków ziemnych
Krewetkowa
90,z koperkiem i zielonym groszkiem
Roy
72,krewetki, słodkie mango, makaron sojowy, nieco sosu chilli
Łososiowa
71,z ryżem, selerm naciowym, wędzonym łososiem, gorczycą
Chrupiący Tuńczyk
65,tuńczyk, seler naciowy, rzodkiewka, sos smietanowy
Singapur
69,krewetki, makaron sojowy, słodko-pikantny sos
Egzotyczna
75,krewetki, winogrona, ser zółty,sos z dodatkiem majonezu
Żydowska
60,matjas z jabłkiem, ziemniakami, śmietaną i majerankiem
Tuńczykowa
62,z zielonym groszkiem, kukurydzą, doskonałym majonezem
Tylko Dla Dorosłych
60,krabowe paluszki, makaron sojowy, sos koniakowy

surówki, dodatki do wielkanocnego obiadu

Ziemniaczana Vinegrette
52,młode ziemniaczki z koperkiem, sosem vinegrette
Amerykańska
47,biala kapusta, ogorek, sos koperkowy
Bałkańska
57,ogórek, pomidor, papryka, oliwki, pyszna Feta
Brokuły z dynią prażoną
50,brokuły, prażone pestki dyni, sos śmietanowy
Pęczak lub bulgur
69,z grillowanymi warzywami
Dynia z soczewicą
60,baby szpinakiem , tofu, pomidorkami cherry
Chrup Chrup
60,seler naciowy, śliwki kalifornijskie, migdały, rzodkiew,
nieco czosnku, majonez
Rot
52,czerwona kapusta, śliwki, jabłko, ocet z czerwonego wina
Ogrodowa
58,makaronowe muszelki z rukolą, bazylią, pomidorkami cherry
Kus Kus
52,z pomidorkami, ogórkiem, dużą ilością świeżej mięty
Żurawinowa (Piękna Cera)
59,brązowy ryż z żurawiną, porzeczkami, pestkami dyni

Sałatki na Wielkanocny Stół

przykładowe propozycje sałatkowe
na wielkanocny stół
- minimalna wielkość zamówienia 1/2 kg jednego rodzajuJajeczna
52,tej sałatki nie może zabraknąć na wielkanocnym stole
Leśna
62,siekane pieczarki, kurki, jajko, zielona soczewica
Sałatka Gajowego
62,smażone pieczarki, indyk, jajko, sos grzybowy
Pieczarkowa
60,siekane pieczarki, majonez
Dor Blue
55,ziemniaczki z pysznym sosem serowym blue i orzeszkami
ziemnymi
„Cymes” -„żydowski kawior”
69,siekana drobiowa wątróbka z migdałami i jajkiem
Bordeaux
69,liście szpinaku, pieczona wątróbka, śliwki kalifornijskie,
suszone pomidory
Tajska
59,grillowany kurczak, papryka, “tajskie jabłko”, fasolka szparagowa,
pikantny sos chilli
Brokułowa
60,z pomidorami, jajkiem , ogórkiem, majonez
Aloli
55,z Fetą, chrupiącym ogórkiem, piesią indyka
Jarzynowa
55,klasyczna domowa sałatka z majoneze
Tortellini Pesto
60,duże serowe tortellini z mozzarella bambini, domowym
bazyliowym pesto i prażonymi pestkami dyni
Sułtańska
69,kurczak prażony z kminkiem, chrupiąca rzymska sałata,
marynowana cukinia z rodzynkami
Cukinia Secchi
69,marynowana cukinia, suszone pomidory,rukola
Grill Mix
69,grillowana papryka, bakłażan, cukinia, pieczarki prażone
Marokańska
55,pieczone bakłażany, daktyle, cieciorka, aromatyczny
cynamonowo-pomarańczowy kus kus, prażone orzeszki
Piemont
69,grillowany kurczak, pieczona papryka, ziołowy sos
Karczochy Vinegrette
69,z wędzoną piersią kurczaka i suszonymi pomidorami
Kantońska
62,ostry marynowany kurczak, grzybki mun, makaron sojowy
Pekińska
52,dla lubiących czosnek makaron sojowy, kapusta pekińska,
grzyby mun, pyszny orzeźwiający sos
Huculska
55,kalafior, pieczarki, ziolna fasolka, bryndza, sos ziołowy
Teksańska
59,kurczak w pysznym dymnym sosie BBQ, orzechy nerkowca,
śliwki kalifornijskie, seler naciowy
Rumiana
59,marynowany indyk, anans, kiełki, fasolka, sos miodowo-sojowy
Kalenberg
58,chrupiący, seler naciowy, indyk, ananas, orzeszki ziemne,
orzechowy majonez
Hawajska
55,kurczak z ananasem, mandarynką, jabłkiem, pikantny majonez
Mozzarella Bambinos
62,z pomidorkami cherry, pysznym sosem na bazie świeżej bazylii
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ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY mailowo pod
adresem tukan@saladbar.pl
oraz jeżeli ustąpi stan zagrożenia
epidemiologicznego także osobiście lub
telefonicznie W NASZYCH BARACH
TUKAN SALAD BAR
UL.ZGODA 13 , TEL. 22 625 15 16 / 602 563 563
DWORZEC CENTRALNY, POZIOM -1, LOKAL N26,
TEL. 602 536 958
PRACOWNIA , ul.Ficowskiego 5
TEL. 22663 37 28 /501 698 111
602 862 291

www.saladbar.pl / tukan@saladbar.pl
Realizacja zamówień na dzień 10 i 11/04/2020
jedynie po wcześniejszym wpłaceniu zaliczki
przelewem bankowym lub gotówką w barach

PS. W razie drastycznych podwyżek cen żywności po 5 kwietnia 2020
zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych cen
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