
ŚWIĄTECZNE DANIA PRZYGOTOWANE I POLECANE PRZEZ RESTAURACJĘ MOONSFERA 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu specjalnie przygotowaną ofertę z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. Nasz zespół od lat tworzy prawdziwe dania. Dbamy o dobór surowców najwyższej 

jakości i nigdy nie idziemy na skróty. Cenimy sobie Naszych Gości i ich zadowolenie. 
 

                                                       
 

 

Zamówienia prosimy kierować na adres ask@moonsfera.pl do dnia 20 grudnia 2021 r do godziny 

15:00.  

Przyjmujemy zamówienia na minimum 4 porcje jednego asortymentu, z wyłączeniem dań 

sprzedawanych na kilogramy lub litry. 

 

 

 

PRZEKĄSKI ZIMNE: 

Pasztet domowy klasyczny (waga ok 300 do 800 g)                                                                  46 PLN kg 

Pasztet domowy wieprzowo drobiowy z borowikiem suszonym (waga ok 300 do 800 g)     51 PLN kg 

Wolno pieczony karczek wieprzowy w marynacie pieprzowo czosnkowe(waga ok     1 kg 46 PLN kg 

Wolno pieczony karczek wieprzowy w marynacie pieprzowo czosnkowej           14 PLN  porcja 150 g 

Dodajemy porcję sos miodowo musztardowy   200 g 

Pieczona kaczka / konfitura z gruszki z imbirem / galaretka                                     18 PLN porcja 150 g 

Tatar z łososia z klasycznymi dodatkami                                                                      18 PLN porcja 150 g 

Wędzony karp z konfiturą z wiśni i z chrzanem                                                            20 PLN porcja 150 g 

Karp w galarecie z rodzynkami                                                                                     18 PLN porcja 150 g 

Śledzie marynowane w oliwie z czerwoną cebulą i śliwką wędzoną                      16 PLN porcja 150 g 

Śledzie ze śmietaną i jabłkiem                                                                                      16 PLN porcja 150 g 

Śledź klasyczny w oleju                                                                                                  16 PLN porcja 150 g 

Pasztet z ryb ze śmietaną i chrzanem                                                                          18 PLN porcja 150 g 

 

Dania wegetariańskie  

 

Sałatka z pestkami granatu, pomarańczą, avocado, gruszką, ogórkiem             12 PLN porcja 150 g 

Kisz z podgrzybkami i kiszoną kapustą w śmietanie                                                   12 PLN porcja 150 g 

Sałatka jarzynowa z jabłkiem i marynowanymi grzybkami                                       10 PLN porcja 150 g 

Humus z pieczonego buraka i ciecierzycy                                                                  11 PLN porcja 150 g 

Pasztet 4 ziarna i grzyby                                                                                                 12 PLN porcja 150 g 

 

ZUPY (przyjmujemy zamówienia na minimum 1000 g)  

Grzybowa zupa z rybami, koprem i śmietaną                            42 PLN 1 kg                                       

Świąteczny barszcz czerwony zakwaszony jabłkiem                                                                32 PLN 1 kg                                       

Krem z grzybów                                                                                                                              45 PLN 1 kg 
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DANIA GORĄCE (przyjmujemy zamówienia na minimum 5 porcji jednej pozycji) 

Wigilijny karp smażony z sosem z raków z koprem i białym winem            22 PLN porcja 150 g                                       

Stek z łososia z sosem porowym Chardonnay i zielonym pieprzem                         18 PLN porcja 150 g                                       

Filet sandacza z sosem grzybowo śmietanowym na winie                                       18 PLN porcja 150 g  

Pieczona kaczka faszerowana jabłkiem, z pomarańczami i majerankiem,                             55 PLN kg 

                                           Dodajemy do kaczki sos żurawinowo – miodowy z balsamico            200 ml 

Konfitowane kacze udo, pieczone jabłko, sos pieprzowo korzenny                       22 PLN porcja 150 g 

Polędwiczki wieprzowe zawinięte w dojrzewającą szynkę 

na sosie z grzybów i białego wina                                                18 PLN porcja 150 g 

Wolno pieczona karkówka, sos morelowo pieczeniowy                                                         50 PLN 1 kg 

Świąteczne pierogi z kapustą i grzybami z duszoną cebulką                                                 52 PLN 1 kg 

Świąteczne pierogi z mięsem z duszoną cebulka                                       52 PLN 1 kg 

Uszka wigilijne z grzybami                                                                                                          37 PLN 500 g 

Bigos świąteczny tradycyjny z mięsem, na czerwonym winie                                      45 PLN 1 kg 

Kapusta wigilijna postna z grzybami                                                                                           45 PLN 1 kg 

Wigilijna kapusta z grochem                                  35 PLN 1 kg 

 

DODATKI GORĄCE (przyjmujemy zamówienia na minimum 500 g jednego asortymentu) 

Aromatyczny ryż z koperkiem gotowany w korzennym bulionie z warzyw                 14 PLN 500 g                                       

Baba ziemniaczana tradycyjna z bekonem                 18 PLN 500 g                                       

Bukiet korzeniowych warzyw zapiekanych z tymiankiem i oliwą z oliwek                       17 PLN 500 g                                       

Bukiet warzyw gotowanych z masłem, pomarańczą i palonymi płatkami migdałów      17 PLN 500 g                                       

Mieszanka 4 kasz ze śliwkami i cebulką (wonna i smakowita)               15 PLN 500 g                                       

Zapiekanka ziemniaczana z gratin z ziołami i śmietaną                16 PLN 500 g                                       

 

DESERY (przyjmujemy zamówienia na minimum 1 kg jednego rodzaju ciasta lub 1 szt.) 

Piernik z konfiturą ze śliwek pod lukrem z płatkami róży (dojrzewa od miesiąca)                   48 PLN kg 

Sernik brulee pieczony z białą czekoladą na owsianym spodzie                                       48 PLN kg 

Chałwowa panna cotta z kawiorem malinowym i pesto z mięty (w słoiku)         15 PLN porcja 150 g 

Makowiec pełen bakalii pod lukrem cytrynowym                                                                      48 PLN kg 

Wegańskie brownie z tonką i wiśniami                                                                                         54 PLN kg 

 

 

PODANA GRAMATURA PORCJI DOTYCZY SKŁADNIKA GŁÓWNEGO BEZ DEKORACJI I DODATKÓW. 

 

Słuchamy Państwa życzeń i niemal zawsze jesteśmy w stanie spersonalizować ofertę do osobistych 

potrzeb, zwłaszcza zdrowotnych, naszych Gości. 

 

 

Formy płatności: po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przelew przed realizacją, karta lub 

gotówka przy odbiorze.  

W naszym budynku jest bankomat PKO.BP  

Dla przelewu: nr konta BANK PKO BP. 47 1020 1013 0000 0102 0321 2420 firma O5 SP. z o.o.  

Ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. 

 

 

 

Smacznego wyboru dań i zdrowych pełnych uśmiechu chwil w tym Świątecznym czasie 

 

Jarek Uściński z Załogą Moonsfery 


