
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 17.12.2021

z dowozem na terenie Wrześni

NA WYNOS +48 692 488 210
+48 696 048 829

Hotel Kosmowski ***
62-300 Września, ul. Wrocławska 43,

tel. kom. +48 600 900 380,
e-mail: recepcja@kosmowski.pl,  www.kosmowski.pl

Cena / porcji

9,00 zł

4,00 zł

7,00 zł

15,00 zł

6,00 zł

16,00 zł

ZUPY
Staropolski barszcz wigilijny 

Uszka do barszczu

Krokiet z kapustą i grzybami

Zupa grzybowa

Paszteciki z mięsem do barszczu

Żurek w misce chlebowej

1 porcja 

200 ml

5 szt.

100 - 120g

200 ml

100 - 120 g

200 ml

Cena / porcji

16,00 zł

16,00 zł

16,00 zł

9,00 zł

SOSY
Sos grzybowy

Sos kurkowy

Sos boczniakowy

Sos pieczeniowy

1 porcja 

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

DANIA ZIMNE

Śledź w śmietanie

Dorsz w sosie greckim

Świąteczny pasztet domowy

Śledź po kaszubsku

Kluski z makiem

Śledź na trzy smaki: 

olej, śmietana, kaszubski

Tatar ze śledzia bałtyckiego, 
podawany z cebulą i korniszonem

1 porcja

120g

100 - 120g

wg wagi/kg 

120g

200g

3 x 60g

Cena / porcji

15,00 zł

15,00 zł

40,00 zł

15,00 zł

8,00 zł

15,00 zł

60,00 zł

Cena / porcji

9,00 zł

15,00 zł

SAŁATKI
Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka z kaczką wędzoną

1 porcja 

150g

150g

Cena / porcji

10,00 zł

DODATKI
Kapusta zasmażana z grochem 
lub grzybami

1 porcja 

200g

DANIA GŁÓWNE

Filet z karpia smażony 

Filet z dorsza smażony

Roladka drobiowa nadziewana szpinakiem, 
suszonymi pomidorami i serem feta

Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi 

Pierogi ruskie

Łosoś zapiekany w piecu w cieście francuskim

Policzki wieprzowe w sosie

Zraz wołowy w sosie

Kotlet de Volaille

Polędwiczki z podgrzybkami podlewane winem

1 porcja

150g

150g

150g

6 szt.

6 szt.

150g

160g

140g

130g

150g

Cena / porcji

17,00 zł

18,00 zł

12,00 zł

15,00 zł

13,00 zł

19,00 zł

19,00 zł

19,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

PLATER (12 porcji)

Tymbaliki z sandacza

Rolada drobiowo-wieprzowa z grzybami leśnymi

Rolada drobiowa z pieczarkami i papryką

Rolada drobiowa: trzy sery

Karkówka szpikowana czosnkiem

Schab z nadzieniem chrzanowym i szczypiorkiem

12 porcji

 x 50g

Cena 

90,00 zł

PLATER (8 porcji)

Rolada drobiowo-wieprzowa z grzybami leśnymi

Rolada drobiowa z pieczarkami i papryką

Rolada drobiowa: trzy sery

Schab z nadzieniem chrzanowym i szczypiorkiem

8 porcji

 x 50g

Cena 

60,00 zł

Cena / porcji

40,00 zł

CIASTO NA PIERNICZKI (surowe)
Ciasto na pierniczki

1 porcja 

1 kg

Ryba wędzona podawana na sałatach 
z sosem vinaigrette

wg wagi/kg 

Tymbaliki z białej ryby (sandacz) 100g 14,00 zł

Kruche - wytrawne babeczki 
z pasztetem i żurawiną

1 szt. 6,00 zł

120g 15,00 zł

Polędwiczka wieprzowa faszerowana 
śliwką i żurawiną 100g 15,00 zł

Schab z bakaliami 100g 13,00 zł

Cena / porcji

9,00 zł

NAPOJE ZIMNE
Kompot z suszu owocowego

1 porcja 

200ml

Łosoś na szpinaku 150g 25,00 zł

Jesiotr zapiekany w sosie migdałowo-cytrynowym 140g 20,00 zł

Kotlet wieprzowy z kapustą i grzybami (zawijany) 160g 17,00 zł



bony upominkowe 
DLA TWOICH BLISKICH

Kolacja dla Dwojga z lampką wina 
w pokoju Hotelu Kosmowski wraz z noclegiem 

1

cena regularna: najem pokoju 260zł + kolacja 120zł  = 380zł    

Bon na kręgielnię  
5 x 35 zł (5 x 1 tor/1h  od niedzieli do czwartku)

cena regularna: 5 x 35 zł = 175 zł      cena świąteczna: 150zł

3

380zł

150zł

Kolacja dla Dwojga z lampką wina 
w pokoju Hotelu Kosmowski bez noclegu

2 120zł

menu specjalne: przystawka / zupa / danie główne / woda / kawa lub herbata / lampka wina

czas oczekiwania na realizację bonu  / 1 dzień roboczy

Bon na Saunę 
cena regularna: 10 x 25 zł / 1h = 250 zł     cena świąteczna: 200zł

4 200zł

menu specjalne: przystawka / zupa / danie główne / woda / kawa lub herbata / lampka wina
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