РЕСТОРАН ВДОМА
Вишукані страви на власній кухні,
просто, швидко та смачно.

+38 (050) 37 11 884
WWW. FEST. CATERING

КРОК 1

КРОК 2

ФІЛЕ ФОРЕЛІ З ОВОЧЕВИМ СОТЕ
І МОРКВЯНИМ ПЮРЕ (для 2-4 осіб)
- форель 400 грам;
- овочеве соте 300 грам;
- морквяне пюре 200 грам;
- соус Унагі 60 грам;
- лайм 100 грам;
- декоративна харчова «земля» 10 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Дістати з боксу маленький боксик із пюре, житніми крихтами та мікрогрін.
2. Бокс із фореллю й овочами поставити в духовку на 30 хв. при 180 °С.
3. Морквяне пюре нагріти на сковорідці (або в мікрохвильовці, для цього вміст
пакета треба пересипати в посудину для мікрохвильової печі і гріти 2 хв.).
4. Для подачі овочі з коробки викласти в центр тарілки у формі кола.
5. Підігріте морквяне пюре викласти в центр кола так, щоб не було видно дна тарілки.
6. По краях овочів покласти філе форелі.
7. Лайм поставити скраю біля овочів.
8. Рибу полити соусом унагі.
9. По колу посипати декоративною харчовою “землею”.

+38 (050) 37 11 884

450 ГРН

КРОК 1

ФІЛЕ ЛОСОСЯ З БРОКОЛІ
І ГАРБУЗОВИМ ПЮРЕ (для 2-3 осіб)

КРОК 2

- лосось 400 грам;
- броколі 170 грам;
- гарбузове пюре 200 грам;
- житні сухарики 10 грам;
- мікрогрін 10 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Дістати з боксу маленький боксик із пюре й житніми крихтами.
2. Лосось разом із капустою поставити запікати в духовку на 20 хв. при 180 °С.
3. Гарбузове пюре нагріти на сковорідці (або в мікрохвильовці, для цього вміст
пакета треба пересипати в посудину для мікрохвильової печі і гріти 2 хв.).
4. Тепле гарбузове пюре викласти трьома купками по різних краях тарілки.
5. На гарбузове пюре викласти шматочки запеченого лосося.
6. Печену капусту покласти біля риби.
7. Посипати страву житніми крихтами і прикрасити мікрогріном.

500 ГРН

+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

РУЛЕТ ІЗ СВИНИНИ ТА ГРИБАМИ,
ПЕЧЕНОЮ СЕЛЕРОЮ
ТА ГОРІХОВИМ СОУСОМ (для 2-3 осіб)
КРОК 2

- рулет із свинини 400 грам;
- корінь селери;
- соус горіховий 100 грам;
- фіолетова маринована цибуля 100 грам;
- чорний кунжут 15 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Дістати з боксу маленький боксик із соусом і маринованою цибулю.
2. Рулет із свинини та селеру поставити запікати в духовку на 15 хв. при 180 °С.
3. Готовий рулет нарізати на шматки.
4. У центр тарілки покласти запечену селеру, на селеру — мариновану цибулю
та посипати кунжутом.
5. Біля селери викласти порізаний рулет і полити соусом.

350 ГРН

+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

РУЛЕТ З ІНДИКА В БЕКОНІ
З ЯБЛУЧНИМ ПЮРЕ (для 2-3 осіб)

КРОК 2

- рулет із індика 300 грам;
- мікс салату 30 грам;
- яблучне пюре 200 грам;
- яблучні чіпси 10 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Бокс із рулетом поставити в духовку на 15 хв. при 180 °С.
2. Яблучне пюре нагріти на сковорідці (або в мікрохвильовці, для цього вміст
пакета треба пересипати в посудину для мікрохвильової печі і гріти 2 хв.).
3. Готовий рулет нарізати на шматки.
4. У центр тарілки повздовж викласти яблучне пюре.
5. На пюре зверху покласти рулет з індика.
6. Поруч із рулетом уздовж викласти салатний мікс та прикрасити яблучними чіпсами.

350 ГРН

+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

КАЧИНЕ ФІЛЕ З ГРУШЕЮ
В ЧЕРВОНОМУ ВИНІ
З ОБЛІПИХОВИМ СОУСОМ (для 2 осіб)
КРОК 2

- качине філе 300 грам;
- груша 250 грам;
- соус обліпиховий 100 грам;
- безе 20 грам;
- мікрогрін 10 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Качину грудку з грушею поставити в духовку на 10 хв. при 180 °С.
2. Нарізати на шматки.
3. Обліпиховий соус нагріти на сковорідці (або в мікрохвильовці, для цього вміст
пакета треба пересипати в посудину для мікрохвильової печі і гріти 2 хв.).
4. У центр тарілки налити розігрітий соус.
5. У соус поставити грушу.
6. Качину грудку розрізати на дві частини і викласти біля груші.
7. На качину грудку покласти розламані шматочки безе і прикрасити мікрогріном.

450 ГРН

+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

МЕДАЛЬЙОНИ ІЗ СВИНИНИ З ПОЛЕНТОЮ
ТА СОУСОМ ІЗ БІЛИХ ГРИБІВ (для 2-4 осіб)
КРОК 2

- медальйони із свинини в беконі 450 грам;
- полента 300 грам;
- чіпси з бекону 20 грам;
- соус із білих грибів 100 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Дістати з лотків чіпси з бекону і соус.
2. Медальйони поставити в духовку на 35 хв. при 180 °С.
3. Після 20 хв. запікання доставити в духовку поленту.
4. Соус із білих грибів нагріти на сковорідці (або в мікрохвильовці, для цього
вміст пакета треба пересипати в посудину для мікрохвильової печі і гріти 2 хв.).
4. У центр тарілки викладати по черзі м’ясо і поленту, щоб вийшла одна лінія.
5. Полити поленту соусом з білих грибів та прикрасити чіпсами.

400 ГРН

+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

СУП ГАРБУЗОВИЙ (для 4 осіб)

КРОК 2

- суп гарбузовий 1,2 літр;
- роли з гарбуза з сиром фета 4 шт;
- оливкова олія 20 грам;
- мікрогрін 10 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Суп нагріти в баняку (або в мікрохвильовці, для цього вміст пакета треба
пересипати в посудину для мікрохвильової печі і гріти 2 хв.).
2. Гарячий суп перелити в тарілку.
3. У центр супу поставити рол з гарбуза з фетою.
4. Суп полити оливковою олією і прикрасити мікрогріном.

200 ГРН
+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

ГРИБНА ЮШКА З ЛОКШИНОЮ (для 4 осіб)

КРОК 2

- грибна юшка 1,2 літр;
- локшина 40 грам;
- яйця перепелине 4 шт;
- мікрогрін 10 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Грибну юшку перелити в баняк, довести до кипіння і додати локшину.
2. Перепелині яйця почистити й розрізати навпіл.
3. Гарячу юшку перелити в тарілку, додати перепелине яйце.
4. Прикрасити страву мікрогріном.

200 ГРН

+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

САЛАТ ІЗ ПЕЧЕНИМ ЛОСОСЕМ
І СЕЛЕРОЮ (для 2 осіб)

КРОК 2

- огірок свіжий порізаний 100 грам;
- охолоджене філе лосося 220 грам;
- яйця перепелині варені 4 шт;
- листя шпинату 100 грам;
- соус до салату 60 грам;
- соус бальзамічний;
- корінь селери 100 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 3

1. Лосось і селеру поставити запікатися на 10 хв. при 180 °С.
2. Почистити перепелині яйця і розрізати їх навпіл.
3. Огірки закрутити в рулетики.
4. Візуально розділити тарілку навпіл.
5. На одну половину тарілки в хаотичному порядку викласти роли з огірків.
6. Біля огірків викласти печену селеру і перепелині яйця.
7. Між овочами викласти листя шпинату.
8. Хаотично розкласти печеного лосося.
9. Заправити салат бальзамічним соусом.

250 ГРН

+38 (050) 37 11 884

КРОК 1

САЛАТ ІЗ ПЕЧЕНИХ ОВОЧІВ

КРОК 2

- корінь селери 200 грам;
- броколі 200 грам;
- печериці 100 грам;
- цукіні 70 грам;
- мікс салату 80 грам;
- соус до салату 100 грам.

ІНСТРУКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ

КРОК 2

1. Бокс з овочами поставити запікатися в духовку на 15 хв. при 180 °С.
2. Тарілку візуально розділити на п’ять частин.
3. Розкласти запечені овочі на п’ять купок.
4. Між овочами розкласти салатний мікс так, щоб середина
тарілки залишилася порожньою.
5. Заправити салат соусом.

200 ГРН

+38 (050) 37 11 884

РЕСТОРАН ВДОМА
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО:
- Замовлення ресторану в коробці за 24 години;
- Доставка в межах львова 100 грн;
- Бокс розраховано на декілька осіб;
- Можливість замовлення крафтового одноразового посуду;
- Можливість замовлення безалкогольних та алкогольних напоїв;
- Можливість замовлення додатково холодних закусок.
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