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Szanowni Państwo, 
  
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie ofertą Restauracji „U Fukiera”.   
  
  
  
Restauracja „U Fukiera” dziś jest żywym obrazem, namalowanym przez 

Magdę Gessler. Nasze menu w sposób wyjątkowy łączy historię kamienicy, 

w której mieści się 

Restauracja „U Fukiera”, z 

dawną polską tradycją 

kulinarną i współczesnymi 

elementami kuchni 

południowoeuropejskich. 

Wizytówką Magdy Gessler 

jest ogromna dbałość  nie 

tylko o jakość,  ale i o 

pochodzenie produktów, 

używanych w kuchni. Jej 

wiedza, doświadczenie, ale i 

fantazja oraz apetyt na życie, 

w połączeniu z kunsztem 

naszych Szefów Kuchni, 

oznacza dla Państwa 

każdorazową, ekscytującą 

przygodę z wykwintnym 

smakiem dawnej Polski  

zmieszanym z iście 

południowym 

temperamentem  i 

słowiańską gościnnością.  
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MENU NR 2 

 

PRZYSTAWKI (w środek stołu) 

Pasta z ciecierzycy i pieczonego czosnku podana z chrupiącymi warzywami  

Ceviche z dorsza podane na algach morskich 

Śledź z selerem naciowym na razowcu 

Sałata z wędzona piersią kaczą z warzywami i malinowym vinegret  

Tatar po polsku z polędwicy wołowej  z wiejskim żółtkiem na bogato 

 
 

ZUPY (do wyboru) 

Barszcz czerwony jak rubin na zakwasie  z pasztecikiem 

lub 

Krem z cukinii serwowany z serem gorgonzola oraz prażonymi orzechami 

 

 

DANIE GŁÓWNE (do wyboru) 

Kotlet cielęcy i aksamitne puree ziemniaczane z truflą i mizerią 

lub 

Polędwica z dorsza podana na risotto z serem bursztyn i zapiekanymi porami   

 

 

DESER (do wyboru) 

Beza migdałowa z sosem truskawkowym 

lub 

Tarta lemon curd 

 
 
 

Cena za osobę 220 pln + serwis kelnerski 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Kierując się Państwa wygodą i zadowoleniem zorganizowanie przez nas kolacji oraz chęcią 

świadczenia usług na najwyższym poziomie, uprzejmie proszę o wybór menu według poniższego 

schematu:  

• Grupa do 20 osób – ustalony z góry deser. Goście na miejscu w restauracji wybierają 

spośród 2 zup i 2 dań głównych  

 

• Grupa powyżej 20 osób – menu ustalone z góry.  

 

Ceny podane w ofercie zawierają:  

• Wybrane menu w formie serwowanej  

• Menu wydrukowane dla każdego z Gości  

• Właściwy podatek VAT 

 

 Informacja o płatnościach:  

• Ostatecznym potwierdzeniem organizacji przyjęcia przez Restauracją U Fukiera jest 

informacja pisemna (e-mail) oraz wpłata zaliczki w wysokości 50% szacowanej kwoty 

wynikającej z wybranej pozycji  

 

• Jeżeli w dniu imprezy / kolacji / spotkania potwierdzona wcześniej liczba osób ulegnie 

zmianie na mniejszą, Gość zostanie obciążony za uprzednio potwierdzoną liczbę 

uczestników. Natomiast, gdy ilość osób na imprezie będzie większa niż ustalona, Gość 

zostanie obciążony za każdą dodatkową osobę o kwotę wynikającą z ustalonej kalkulacji.  

 

Proponowane oferty menu są czasowe i aktualne przez 3 miesiące od momentu jej przedstawienia. 

Podczas ustalania menu, prosimy o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących diet, alergii i 

nietolerancji pokarmowych.  

 

Restauracja „U Fukiera” daje sobie prawo do zmiany cen i propozycji menu uwarunkowując to ceną 

zakupu poszczególnych produktów oraz dostępnością ich na rynku w określonym czasie. 


