| RESTAURACJA | WARSZTATY KULINARNE |
| PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE |

O restauracji
Chcemy zostać, albo właściwie powrócić do czasów, gdy D42 było sercem Jeżyc.
Sercem, które biło wraz z sercami mieszkańców Jeżyc. Witało nowonarodzonych,
świętowało rocznice, jubileusze i żegnało najbliższych. I tak jest do dzisiaj.
Mamy unikatową, multidyscyplinarną przestrzeń, do której eksploracji chcemy
zachęcić Poznaniaków. Serwujemy tradycyjną kuchnię polską
i wielkopolską w nowoczesnej konwencji. Nie jesteśmy zamknięci na głosy naszych
gości - nasze menu jest zbalansowane. Mamy dania mięsne, ale też dania dla
jaroszów jak i wegan. Szczypta wykwintności nie kłóci się w naszym menu z
zachowaniem tradycyjnych proporcji, a ceny dań są konkurencyjne.
Drugą, bardzo ważną częścią dla funkcjonowania naszego ekosystemu są warsztaty
kulinarne - nasz katalog jest obszerny, a prowadzący warsztaty należą do elity
poznańskiej i warszawskiej sceny kulinarnej - nazwiska Sergiusz Hieronimczak czy
Michał Miłoszewski mówią same za siebie.
LAST BUT NOT LEAST
Jesteśmy specjalistami w organizacji przyjęć rodzinnych. Szukasz miejsca, w którym
elegancja łączy się z domową atmosferą? To właśnie Dąbrowskiego 42!
Dysponujemy kącikiem dla dzieci, pyszną domową kuchnią i prywatnym parkingiem.

ZAPROJEKTUJ
SWOJE WYDARZENIE...
Wybierz wariant menu, który
najbardziej Ci odpowiada

Wybierz formę podania :
dania serwowane
bufet

Dobierz dodatkowe elementy Twojej
rezerwacji
Zamów u nas tort!
Dodaj do zamówienia napoje
alkoholowe lub soki!
Całe zamówienie podeślij nam na adres:
joanna.podgorska@dabrowskiego42.pl
lub zadzwoń: 797 997 994

powyżej 5 osób obowiązuje serwis 10%

WARIANT PIERWSZY...
Zupy
do wyboru

rosół

żurek

rosół z kury wiejskiej z mięsnymi
klopsikami i kluseczkami

tradycyjny żurek podawany
z chlebkiem

Dania główne
do wyboru

kotlet schabowy

dorsz po prowansalsku

kotlet schabowy z puree
ziemniaczanym i mizerią

filet z dorsza w sosie warzywnopomidorowym, zielona fasolka,
pieczone ziemniaczki

gołąbki biłgorajskie

kotlet de volaille

wegetariańskie gołąbki z włoską
kapustą, faszerowaną kaszą
gryczaną i podgrzybkami, sos
śmietanowy z podgrzybkami

kotlet z kurczaka faszerowany
masłem, natką i szczypiorkiem,
puree ziemniaczane, buraczki

Desery
do wyboru

szarlotka

ciasto czekoladowe

domowa szarlotka z sosem
waniliowym

ciasto czekoladowe z musem
malinowym i owocami

powyżej 5 osób obowiązuje serwis 10%

WARIANT DRUGI...
Przystawki
do wyboru

tatar wołowy

tatar z buraka (vegan)

świeca wołowa, żółtka, dijon,
szalotka, grzybki marynowane, olej
szczypiorkowy

pieczony burak marynowany w oliwie
i soku pomarańczowym, ogórek,
szalotka

Zupy
do wyboru

rosół

żurek

rosół z kury wiejskiej z mięsnymi
klopsikami i kluseczkami

tradycyjny żurek podawany
z chlebkiem

Dania główne
do wyboru

kotlet schabowy

dorsz po prowansalsku

kotlet schabowy z puree
ziemniaczanym i mizerią

filet z dorsza w sosie warzywnopomidorowym, zielona fasolka,
pieczone ziemniaczki

gołąbki biłgorajskie
wegetariańskie gołąbki z włoską
kapustą, faszerowaną kaszą
gryczaną i podgrzybkami, sos
śmietanowy z podgrzybkami

udko z kaczki
udko kacze konfirtowane z pyzami,
musem z modrej kapusty i pieczonym
jabłkiem

Desery
do wyboru

ciasto
czekoladowe
ciasto czekoladowe z musem
malinowym i owocami

szarlotka

creme brulee

domowa szarlotka z
sosem
waniliowym

tradycyjny deser francuski
na bazie śmietanki, wanilii i
karmelizowanego cukru

powyżej 5 osób obowiązuje serwis 10%

WARIANT TRZECI...
Przystawki
do wyboru

tatar wołowy

tatar z buraka (vegan)

świeca wołowa, żółtka, dijon,
szalotka, grzybki marynowane, olej
szczypiorkowy

pieczony burak marynowany w oliwie
i soku pomarańczowym, ogórek,
szalotka

Zupy
do wyboru

rosół

zupa cebulowa

żurek

rosół z kury wiejskiej z
mięsnymi
klopsikami i kluseczkami

francuska zupa cebulowa
pod grzanką z serem
bursztyn

tradycyjny żurek
podawany
z chlebkiem

Dania główne
do wyboru

kotlet schabowy

sandacz

kotlet schabowy z puree
ziemniaczanym i mizerią

filet z sandacza z patelni, sos z
szyjkami rakowymi, puree z ziemniaka
i czarnej trufli

gołąbki biłgorajskie

udko z kaczki

wegetariańskie gołąbki z włoską
kapustą, faszerowaną kaszą
gryczaną i podgrzybkami, sos
śmietanowy z podgrzybkami

udko kacze konfirtowane z pyzami,
musem z modrej kapusty i pieczonym
jabłkiem

Desery
do wyboru

ciasto
czekoladowe
ciasto czekoladowe z musem
malinowym i owocami

szarlotka

creme brulee

domowa szarlotka z
sosem
waniliowym

tradycyjny deser francuski
na bazie śmietanki, wanilii i
karmelizowanego cukru

powyżej 5 osób obowiązuje serwis 10%

MENU ALKOHOLOWE
PIWA
(Z KIJA)
GRIMBERGEN BLONDE
GRIMBERGEN BLANCHE
GUINESS
OKOCIM
WINA
(KARAFKI 79/LITR)
WINO DOMU BIAŁE
CHARDONNAY
WINO DOMU CZERWONE
MERLOT
WHISKY
JACK DANIELS 280PLN/0,75
DRINKI

(3 DO WYBORU)

APEROL SPRITS 25

PROSECCO/APEROL/WODA GAZ

NEGRONI 25

GIN/CAMPARI/WERMUTH ROSSO

CUBA LIBRE 24

BACARDI/COLA/LIMONKA

TEQUILA SUNRISE

TEQUILA/SOK POMARAŃCZOWY/GRENADYNA

CAMPARI ORANGE NA SOKU
ŚWIEŻO WYCISKANYM 29
CAMPARI/SOK ŚWIEŻY

MIMOZA 25

PROSECCO/SOK POMARAŃCZOWY
ŚWIEŻO WYCISKANY

NASZE TORTY
- MUS BIAŁA CZEKOLADA, JASNY BISZKOPT,
KONFITURA MARAKUJA, MALINY
- MUS BIAŁA CZEKOLADA, JASNY BISZKOPT,
LEMON CURD, MALINY
- MUS BIAŁA CZEKOLADA, JASNY BISZKOPT, MUS
TRUSKAWKOWY Z TYMIANKIEM, BORÓWKI
- MUS DESEROWA CZEKOLADA, CZEKOLADOWY
BISZKOPT, KONFITURA CZARNA PORZECZKA,
PRAŻYNKA NUGATOWA, WIŚNIE
- MUS DESEROWA CZEKOLADA, CZEKOLADOWY
BISZKOPT, KONFITURA CZARNA PORZECZKA,
PRAŻYNKA NUGATOWA, MALINY
- MUS MLECZNA CZEKOLADA, CIEMNY BISZKOPT,
BITA ŚMIETANA MALINOWA, KONFITURA CZARNA
PORZECZKA
- MUS KARMELOWY, MIGDAŁOWY BISZKOPT,
KONFITURA CZARNA PORZECZKA, PRAŻONE
MIGDAŁY W KARMELU
- MUS MANGO / MARAKUJA, MIGDAŁOWY
BISZKOPT, LEMON CURD, MALINY BITA ŚMIETANA
Z MASCARPONE, CIEMNY BISZKOPT, OWOCE
SEZONOWE
CENA ZALEŻNA JEST OD MASY TORTU:
170,00 ZŁ / KG
WYKOŃCZENIE: BITA ŚMIETANA, KREM MAŚLANY
(NAKED CAKE, SEMI NAKED CAKE, DRIP CAKE)
MOŻLIWE DODATKOWE DEKORACJE TO:
200,00 ZŁ / KG - WYKOŃCZENIE: MASA
MARCEPANOWO-CUKROWA
OD 230,00 ZŁ / KG - TORTY O
NIESTANDARDOWYCH KSZTAŁTACH
OD 15 ZŁ / SZTUKA - TORT SKŁADAJĄCY SIĘ
Z MUFFINEK OD 20 ZŁ / SZTUKA
KAŻDA DODATKOWA DEKORACJA NA TORCIE
LICZONA JEST DODATKOW

Kontakt

Adres: ul. Dąbrowskiego 42, 60-843, Poznań
www.dabrowskiego42.pl
tel. do restauracji | 797 997 994 |
tel. w sprawach rezerwacji grupowych | 797 997 994 lub 604 508 922 |
mail: joanna.podgorska@dabrowskiego42.pl

@dabrowskiego42

