
Formularz zamówienia - Andrzejki 2020
Zupy: Ilość Wartość

Domowy rosół z wiejskiego kurczaka z makaronem - 20 zł/1 litr

Krem ziemniaczano-pietruszkowy z oliwą ziołową i serem Cheddar - 30 zł/1 litr

Warmiński żur na zakwasie z wiejską kiełbasą i jajkiem - 30 zł/1 litr

Chlebek do żurku - 5 zł/szt

Tradycyjne flaki wołowe po warszawsku z kawałkami wołowiny - 35 zł/1 litr

Dania gorące:

Duszony stek z karkówki marynowany w świeżych ziołach w lekkim sosie śmietanowo–pieprzowym na
pieczonych warzywach korzennych (5 szt. ~ 1 kg) - 70 zł

Medalion z polędwiczki wieprzowej owinięty bekonem na kapuście modrej (5 szt. ~ 1kg) - 80 zł

Roladki z kaczki w bekonie z sosem z czerwonego wina i glazurowanej wiśni (1 kg) - 60 zł

Rolada drobiowa faszerowana szparagami w sosie musztardowym (1 kg) - 50 zł

Udziec drobiowy w ziołowej panierce marynowany w świeżych ziołach (5 szt. ~ 1 kg) - 45 zł

Filet pieczonego sandacza marynowany w ziołach na risotto z pęczaku i warzyw w lekkim sosie
śmietanowo – cytrynowym (1 kg) - 80 zł

Zrazy wieprzowe z wędzoną śliwką i boczkiem w sosie własnym - (6 szt ~ 1 kg) - 60 zł

Bitki wieprzowe w sosie z musztardą Dĳon i aromatycznym estragonem (1 kg) - 60zł

Zrazy wołowe z boczkiem, ogórkiem i cebulką w sosie pieczeniowym (6 szt. ~ 1 kg) - 70 zł

Pierogi ruskie z okrasą (10 szt) - 20 zł

Pierogi ze szpinakiem (10 szt) - 20 zł

Pierogi z kapustą i grzybami (10 szt) - 20 zł

Pierogi z mięsem i okrasą (10 szt) - 20 zł

Bigos myśliwski z wieprzowiną i kiełbasą (1 kg) - 35 zł

Zimne przystawki:

Zestaw mięs pieczonych marynowanych w świeżych ziołach – schab, boczek, szynka, rolada drobiowa
(500 g) – 40 zł

Rolada szpinakowa z musem śmietankowym i wędzonym łososiem (500 g) – 50 zł

Vou-al-vent faszerowany delikatnym musem ryb wędzonych (20 szt) - 50 zł

Vou-al-vent z wędzonym kurczakiem i grzybami leśnymi (20 szt) - 50 zł

Rollsy z naleśników z hummusem i warzywami grillowanymi (500 g) - 20 zł

Bruschetta z salsą pomidorową, bazylią i mozarellą (15 szt) - 30 zł

Śledzie z cebulą w oleju marynowane w świeżym koprze (500 g) - 20 zł

Ryba po grecku w sosie pomidorowym z warzywami (500 g) - 30 zł

Tradycyjna sałatka jarzynowa (500 g) - 25 zł

Wiejski pasztet z żurawiną (500 g) - 20 zł

Sałatka cezar grillowanym kurczakiem i sosem czosnkowym (500 g) – 25 zł

Sałatka grecka z serem typu feta (500 g) – 25 zł

Sałatka śledziowa z ziemniakami i ogórkiem konserwowym (500 g) - 25 zł

Koszt całkowity:

Imię i nazwisko: Telefon:

Adres dostawy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ziołowa Dolina Kozłowska Krystyna, Wilimowo 10A, 11-041 Olsztyn o numerze identyfikacyjnym NIP: 7391062367 w celu złożenia zamówienia zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu
zrealizowania zamówienia lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak będzie skutkował brakiem możliwości realizacji usługi. Jestem świadomy/a, że
mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania, usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym
momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie będą
przekazywane do podmiotów trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Administratorem danych jest Ziołowa Dolina Kozłowska Krystyna, Wilimowo 10A, 11-041 Olsztyn.
Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem:biuro@ziolowa-doloina.pl

Podpis zamawiającego……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


