
 

  Catering menu – 31.12.22    

 

 

RATUSZOVA – Restauracja & Apartamenty, Stary Rynek 55, 61-772 Poznań 

Tel. +48 618-510-513 www.ratuszova.pl, info@ratuszova.pl 

 

 

Informacje ogólne: / Information:  

1. Termin odbioru: / Date od receipt:  31.12.22r.  

2. Termin składania ostatecznych zamówień: / Date od last orders: 12:00 - 29.12.22r. 

 

 

Zupa: (900ml – 3 porcje) / Soup: (900ml – 3 portion)  

 Żurek na tradycyjnym domowym zakwasie                                                              55zł 

Traditional sour soup  

 Barszcz ukraiński                                                                                                     49zł 

Ukraininan borsch  

 Krem z czerwonej soczewicy, pulpeciki warzywne z soloną ricottą                        49zł  

Red lentil cream soup, vegetarian balls with salted ricotta  

 Krem z pomidorów                                                                                                   49zł  

Tomato cream soup  

 Tom kha kai z makaronem ryżowym, grzyby shitake, kurczak, kolendra                55zł  

Tom kha kai with rice noodles, shitake, chicken, coriander  

 

Sałatki: / Salads:  

 Kruche sałaty, ziołowy bulgur, jajko poche, piana z koziego sera, pomidory         45zł                 

Crispy lettuce, bulgur with herbs, poche egg, goat cheese, tomatoes      

 Kruche sałaty, kurczak, anchois, emilgrana, bekon, grzanki                                   45zł  

Crispy lettuce, chicken, anchois,  emilgrana cheese, bacon, croutons   

 Kruche sałaty, krewetki (5szt.), anchois, emilgrana, bekon, grzanki                       59zł  

Crispy lettuce, prawns (5 pcs.), anchovies, emilgrana, bacon, croutons   
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Danie: / Main dish:  

 Pierogi z kapustą i grzybami, okrasa z cebulki 5szt. (ugotowane)                             23zł  

Dumplings with cabbage and mushrooms, onion 5pieces (boiled)  

 Pierogi z farszem z dzika i kaszy gryczanej, okrasa z wędzonej słoniny i cebulki                       

5szt. (ugotowane)                                                                                                        29zł  

Dumplings with wild boar and groats, smoked lard and onion 5pieces (boiled) 

 Pieczona ćwiartka kaczki, 2 pyzy, kapusta modra, sos z żurawiną                            49zł 

Roasted quarter of duck, 2 dumplings, red cabbage, souce with cranberry  

 Mini kofty jagnięce (3szt.), sos tzatziki                                                                       49zł  

Mini lamb chops (3pieces), tzatziki sauce  

 

Zimne zakąski: / Cold appetizers: 

 Tatar z polędwicy wołowej, kurki w occie jabłkowym, żółtko,  

gorczyca, szczypiorek, cebulka (porcja 140g.)                                                           45zł  

Beef tartare, chanterelles in apple vinegar, mustard seed, chive, onion  

 Śledź z pieczonym ziemniakiem, śmietaną i szalotką (140g.)                                     32zł  

Herrings with backed potato, sour creme and shallot  

 Łosoś gravlax, fenkuł, cytryna, oliwki (porcja 120g.)                                                39zł  

Salmon gravlax, fennel, lemon, olives 

 Pasztet z dzika, sos cumberland (porcja 120g.)                                                         29zł  

Wild boar pate, cumberland sauce  

 Pasztet z kaszy gryczanej i grzybów, pikantny sos śliwkowy  (porcja 120g.)            26zł  

Groats and mushrooms pate, plum spicy sauce  


