GRUDZIEŃ INNY
NIŻ WSZYSTKIE
#ZAMÓWIPOMÓŻ
W tym roku nie ugościmy Was
w naszych restauracjach, ale
to nie oznacza, że nie możemy
wspólnie spędzić wyjątkowego
czasu w grudniu.
Nie wiesz jak zorganizować
spotkania świąteczne dla swoich
pracowników będących na home
office?
Chciałbyś się z nimi spotkać
osobiście w biurze, ale przeraża
Cię organizacja spotkania?
Zastanawiasz się jaki
prezent będzie dobry w tych
pandemicznych czasach?

Chciałbyś nas wspomóc, abyśmy
przetrwali lock down gastronomii
i abyście mieli gdzie wrócić po
pandemii?

NASZE PROPOZYCJE


1. ŚWIĘTA ON-LINE

2. ŚWIĘTA W TWOIM BIURZE

dowozimy jedzenie do wszystkich
twoich pracowników

oprócz jedzenia, dowozimy zastawę
i zapewniamy serwis kelnerów,
sommelierów oraz kucharzy

3. PREZENTY ŚWIĄTECZNE

4. URATUJ SWOJĄ ULUBIONĄ

przygotowujemy i dowozimy
spersonalizowane boxy świąteczne
z wyrobami domowymi oraz winem

do 15.12 oferujemy zakup vouchera
do jednej z naszych restauracji
w promocyjnej cenie

RESTAURACJĘ – KUP VOUCHERY

5. SZCZEGÓŁOWE MENU GRUDNIOWE NA WYNOS

1. ŚWIĘTA ON-LINE

Brasserie Warszawska x Koneser Grill x Kieliszki na Próżnej x Wine Corner

Planujesz spotkanie świąteczne
on-line ze swoim zespołem?
Zamów zestawy grudniowe,
które dowieziemy do wszystkich
Twoich pracowników.
Zamówienia należy składać z
jednodniowym wyprzedzeniem.
Opcje dodatkowe:

1. Przygotowanie i dowóz
prezentów świątecznych/boxów
z winem i przetworami w słoiku
2. Dobór i dowóz win pasujących
do wybranego menu

Zestaw grudniowy I		

60 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny
2 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Zestaw grudniowy II		

90 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny
3 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Zestaw grudniowy III		

130 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny

4 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku, 3 szt. ostryg, parfait z foie gras
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Zestaw grudniowy IV		

160 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny

5 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku, 3 szt. ostryg, parfait z foie gras
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Kontakt:

Brasserie Warszawska
e-mail: rezerwacje@brasseriewarszawska.pl
tel.: (22) 628 94 23

ZAMÓW ON-LINE

www.delikatesywarszawskie.pl

2. ŚWIĘTA W TWOIM BIURZE

Brasserie Warszawska x Koneser Grill x Kieliszki na Próżnej x Wine Corner

Planujesz spotkanie świąteczne
ze swoimi pracownikami
w biurze? Zamów zestawy
grudniowe, które dowieziemy
w dowolne miejsce
w Warszawie.
Zamówienia należy składać
z jednodniowym wyprzedzeniem.

Opcje dodatkowe:

1. Wynajem zastawy – talerze,
sztućce, szklanki, obrusy,
serwetki
2. Serwis kelnerski na miejscu
realizacji spotkania

3. Serwis kucharzy na miejscu
realizacji spotkania

4. Dobór i serwis win pasujących
do wybranego menu
5. Przygotowanie prezentów
świątecznych/boxów z winem
i przetworami w słoiku

Zestaw grudniowy I		

60 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny
2 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Zestaw grudniowy II		

90 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny
3 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Zestaw grudniowy III		

130 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny

4 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku, 3 szt. ostryg, parfait z foie gras
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Zestaw grudniowy IV		

160 zł/os.

1 x zupa DO WYBORU spośród: grzybowa, barszcz czerwony, żurek rybny

5 x klasyki grudniowe DO WYBORU spośród: paszteciki, śledzie, pierogi,
sałatka ziemniaczana, tatar, ryba po grecku, 3 szt. ostryg, parfait z foie gras
1 x deser DO WYBORU spośród: sernik, ciasto śliwkowe z karmelem

Kontakt:

Brasserie Warszawska
e-mail: rezerwacje@brasseriewarszawska.pl
tel.: (22) 628 94 23

ZAMÓW ON-LINE

www.delikatesywarszawskie.pl

3. PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Brasserie Warszawska x Koneser Grill x Kieliszki na Próżnej x Wine Corner

Chciałbyś w tym roku obdarować swoich pracowników
wyjątkowymi prezentami? Podaruj im dobry smak i butelkę
najlepszego wina. Spraw, aby w tym trudnym czasie wiedzieli,
że o nich myślisz i są dla Ciebie ważni.
Zamówienia należy składać z 4-dniowym wyprzedzeniem.

BOXY ŚWIĄTECZNE
Zestaw I

90 zł/os.

śledź w oleju lnianym
parfait z foie gras
ryba po grecku
sernik

Zestaw II

145 zł/os.

śledź w oleju

ryba po grecku
sernik

Primitivo di Salento ‘Stellare’ Cantina
Risveglio/ wino czerwone

Zestaw III

160 zł/os.

Zestaw IV

220 zł/os.

parfait z foie gras

parfait z foie gras

sernik

‘Unlitro’ IGT Toscana Rosso Ampeleia
(1 litr)/ wino czerwone

ryba po grecku

Prosecco Extra Dry ‘Gorio’ DOCG
Valdobiadene Superiore Malibran/
wino musujące

sernik

Chardonnay Vina Zorzal/ wino białe

ZESTAWY WIN
1. Wino dla wszystkich
w skład zestawu wchodzi 1 butelka wina w skrzynce
drewnianej

1. Chardonnay ‘Sire’ Mocavero 70 zł

2. Primitivo di Salento ‘Stellare’ Cantina
Risveglio 75 zł

3. Prosecco Extra Dry ‘Gorio’ DOCG
Valdobiadene Superiore Malibran 89 zł

4. Rioja Crianza ‘El Inqulino’ Vina Zorzal 89 zł

2. Podwójne szczęście
w skład zestawu wchodzą dwa wina, kartonowe pudełko

1. Primitivo ‘Stellare’ Risveglio + Chardonnay
’Sire’ Mocavero 140 zł

2. ‘Unlitro’ IGT Toscana Rosso Ampeleia (1 litr) +
Chardonnay Vina Zorzal 165 zł
3. Prosecco Brut ‘Ruio’ Malibran + Rioja Crianza
‘El Inqulino’ Vina Zorzal 175 zł

3. Im więcej, tym lepiej
w skład zestawu wchodzą trzy butelki wina i pudełko
prezentowe

1. Prosecco ‘Gorio’ + Primitivo ‘Stellare’ +
Valpolicella Ripasso 225 zł

2. Sancerre Lucien Crochet + Valpolicella
Ripasso Ca la Bionda + Prosecco Brut Ruio
319 zł

3. Champagne Yuman Extra Brut NV + Sancerre
Blanc Lucien Crochet + Valpolicella Ripasso
Ca La Bionda 495 zł

Kontakt:

Brasserie Warszawska
e-mail: rezerwacje@brasseriewarszawska.pl
tel.: (22) 628 94 23

ZAMÓW ON-LINE

www.delikatesywarszawskie.pl

4. URATUJ SWOJĄ ULUBIONĄ RESTAURACJĘ
– KUP VOUCHERY

Brasserie Warszawska x Koneser Grill x Kieliszki na Próżnej

Szukasz idealnego prezentu?
Chcesz znajomym lub
kontrahentom podarować
niezapomnianą kolację
(na miejscu lub na wynos)?

Przy zakupie
powyżej
30 voucherów
wysokość
rabatów ustalana
indywidualnie!

Do 15.12 oferujemy zakup
vouchera do jednej z naszych
restauracji (Brasserie
Warszawska, Koneser
Grill, Kieliszki na Próżnej)
w promocyjnej cenie!
Vouchery zachowują ważność przez
6 miesięcy od daty zakupu.







Voucher 120 zł

Voucher 180 zł

Voucher 250 zł

RABAT 15%
(18 zł taniej!)*

RABAT 20%
(36 zł taniej!)*

RABAT 30%
(75 zł taniej!)*

102 zł/szt.

144 zł/szt.

175 zł/szt.

* rabat obowiązuje przy zamówieniu do 15 grudnia 2020 roku
i przy zakupie co najmniej 12 voucherów

Dostępne są również vouchery o innych nominałach. Skontaktuj się z nami!

Kontakt:

Brasserie Warszawska
e-mail: rezerwacje@brasseriewarszawska.pl
tel.: (22) 628 94 23

ZAMÓW ON-LINE

www.delikatesywarszawskie.pl

5. SZCZEGÓŁOWE MENU GRUDNIOWE NA WYNOS

Brasserie Warszawska x Koneser Grill x Kieliszki na Próżnej
ZAMÓW NA WYNOS Z DOSTAWĄ W CIĄGU 1 GODZINY NA TERENIE WARSZAWY!
DANIA GŁÓWNE

ZUPY
Zupa grzybowa z kluskami lanymi
i majerankiem

20 zł

Pierogi z kapustą i grzybami oraz truflą

45 zł

Barszcz czerwony z pasztecikami
z kapustą i grzybami

20 zł

Schabowy z polskiej świnki ziołowej
z domowymi piklami

52 zł

Żurek rybny na zakwasie z ziemniakami

25 zł

Kulbin z sosem beurre blanc
i pieczonymi warzywami

75 zł
95 zł

Świeże ostrygi Fine de Claire (1 szt.)

12 zł

Rib eye z wołowiny sezonowanej
z sosem pieprzowym lub majonezem
truflowym

Paszteciki (3 szt.)
̶ wegetariańskie z kapustą kiszoną
i suszonymi grzybami
̶ mięsne

15 zł

Śledzie
̶ w oleju lnianym z cebulą
̶ w śmietanie z ogórkiem kiszonym,
ziemniakami i cebulą
̶ smażone w occie

25 zł

Pierogi (5 szt.)
̶ z kapustą kiszoną i grzybami
̶ z mięsem

29 zł

Sałatka ziemniaczana z majonezem
truflowym

29 zł

Ryba po grecku

35 zł

Tatar z jelenia ze szczypiorkiem, piklami
i majonezem grzybowym

45 zł

Parfait z foie gras z cebulą i brioche

49 zł

KLASYKI GRUDNIOWE

Ryba w galarecie (na indywidualne
zamówienie)

DODATKI
Ziemniaki w emulsji maślanej
z koperkiem

15 zł

Szpinak blanszowany z czosnkiem

15 zł

Warzywa pieczone

15 zł

Kapusta zasmażana

15 zł

DESERY
Domowy sernik na zimno
z herbatnikami i leśnymi owocami

25 zł

Ciasto śliwkowe z karmelem
i kwaśną śmietaną

25 zł

DLA DZIECI
Zestaw: domowy rosół z makaronem,
schabowy z polskiej świnki ziołowej
z ziemniakami i marchewką, sernik
na zimno z owocami

ZAMÓW ON-LINE
www.delikatesywarszawskie.pl

35 zł

