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Dania oznaczone L* zawierają laktozę/ Dania oznaczone G* zawierają gluten 

Minimalna kwota zamówienia to 150 zł. 
Przy zamówieniu powyżej 400 zł transport na terenie trójmiasta i okolic bezpłatny. 

Poniżej tej kwoty koszt dostawy wynosi 20 zł. 
Dania zostaną dostarczone w Wielką Sobotę rano do godziny 12.00. 

Zamówienia prosimy składać do 4 kwietnia (sobota) wysyłając wiadomość na adres
kontakt@domofood.pl lub dzwoniąc pod numer 733-566-661. 

Prosimy nie czekać ze złożeniem zamówienia do ostatniej chwili, ponieważ w przypadku bardzo dużej
ilości zgłoszeń możemy zakończyć ich przyjmowanie przed terminem. 

WAGA* (produkt główny/dodatki) np. 350g (200g/150g)

DANIE WAGA CENA
1 Barszcz biały z białą kiełbasą, wędzonym boczkiem i jajkiem LG* 1 litr 28,00 zł
2 Krem z borowików L* 1 litr 38,00 zł
3 Pieczona rolada z boczku z dziczyzną 1 kg 56,00 zł
4 Pieczona biała kiełbasa z jabłkami i cebulką 1 kg 38,00 zł
5 Karkówka pieczona w ziołach 1 kg 46,00 zł
6 Schab pieczony nadziewany śliwką i morelami 1 kg 48,00 zł

7 500g 38,00 zł
8 Pieczeń rzymska z białą kiełbasą ok.800g/forma 40,00 zł
9 Strogonow wieprzowy 1kg 44,00 zł

10 Strogonow wołowy 1kg 62,00 zł
11 Zraz wieprzowy- sztuka 160g 12,00 zł
12 De volaille- sztuka LG* 160g 12,00 zł
13 Udko kacze konfitowane w sosie żurawionowo-winnym 180g-200g 16,00 zł
14 Paszteciki z mięsem w cieście francuskim G* 2 sztuki 6,00 zł
15 Paszteciki z kapustą i grzybami w cieście francuskim G* 2 sztuki 5,00 zł

16 240g (200g/40g) 28,00 zł
17 Ryba po grecku- fi let z dorsza atlantyckiego 450g (200g/250g) 30,00 zł
18 Śledź opiekany w zalewie octowej 800g (500g/300g) 22,00 zł
19 Łosoś w galarecie na terinie z łososia wędzonego- forma półkuli L* 90g/szt. 9,00 zł
20 Schab w galarecie na terinie chrzanowej- forma półkuli L* 90g/szt. 8,00 zł
21 Śledź w sosie tatarskim L* 400g (200g/200g) 18,00 zł
22 Śledź w oleju z cebulką i ogórkiem kiszonym 350g (200g/150g) 16,00 zł
23 Sałatka jarzynowa 500g 22,00 zł
24 Bigos staropolski na wędzonce z mięsem 500g 22,00 zł
25 Sos tatarski L* 300ml 13,00 zł
26 Sos chrzanowo-żurawinowy L* 300ml 13,00 zł
27 Sos pieczeniowy 500ml 15,00 zł

Indyk pieczony (pierś) z orzechami i morelami w szynce 
dojrzewającej

Filet z łososia sous vide z prażonymi migdałami i masłem 
karmelizowanym(kawałki 2x100g)
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