i Bartosz Lisek

Oferta świątecznych cosiów i tentegów 2018
-

Dzień dobry, czy jest już coś na święta?
Oferta będzie dostępna od 1 grudnia, a zamówienia można będzie składać do 15 grudnia do 24:00.
A trzeba dawać zaliczkę?
Tak, do realizacji przyjmujemy zamówienia potwierdzone wpłatą zaliczki co najmniej 50% wartości zamówienia.
A czy będzie coś, hmmm tentego, spod lady?
Hmmm... :)

PRZYSTAWKI
Maties wigilijny z cebulą duszoną i niebieskim makiem (słoik 440g)
Maties na zielono z jabłkiem, cebulą, ziołami ogrodowymi i gorczycą (słoik 440g)
Maties w oleju z anchovies, cebulą, czosnkiem i algami (słoik 440g)
Maties po kaszubsku z duszoną cebulą, pomidorami i rodzynkami (słoik 440g)
Sałatka śledziowa z burakami pieczonymi i imbirem marynowanym (słoik 440g)
Tatar śledziowy z czerwoną cebulą, gorczycą i koperkiem (słoik 440g)
Tatar z łososia szkockiego z imbirem, szczypiorkiem, czerwonym pieprzem i olejem z czarnego sezamu (słoik 440g)
Wegański pasztet z algami, kaszą jaglaną, mąką z pestek dyni i warzywami korzeniowymi (foremka 450g)
Pasztet rybny z białych ryb morskich z warzywami (foremka 450g)

35,0036,0039,0035,0032,0039,0044,0022,0029,00-

DANIA GŁÓWNE
Pierogi z sumem, soczewicą, cebulą i grzybami
Pierogi z dorszem, białym serem i cebulą
Pierogi z anchovies, dynią i lubczykiem
Pierogi wegańskie z algami, grzybami, cebulą i marchewką
Bigos z sumem
Ryba świąteczna spod lady 300-400g

2,20,- PLN/szt.
2,00,- PLN/szt.
1,90,- PLN/szt.
1,90,- PLN/szt.
39,00- PLN/kg
cena wg wagi

Zamówienia prosimy składać osobiście, SMSem lub mailowo najpóźniej do północy 15 grudnia 2018.
Zamówienie przyjmiemy do realizacji po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia w gotówce lub przelewem na konto:
86 1140 2004 0000 3102 7770 8893 z dopiskiem „gdzie ten śnieg”.
Odbiór osobisty w Lokalu na Rybę w dniach 22-24 grudnia, godzina do ustalenia przy zamówieniu.
Możliwość dowozu zamówień o wartości powyżej 500,- PLN na terenie Warszawy w poniedziałek 24 grudnia między 9:00 a 12:00.
Olga 504 724 819
Bartosz 690 043 304
lokalnarybe@gmail.com
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