
świąteczny2020 
Zamówienia 
na dania wigilijne 
przyjmujemy 
do 21 grudnia, 
do końca dnia

 

Łosoś 100 g – 14,00 zł 
Karp 100 g – 12,00 zł 
Barszcz czysty 1 l – 15,00 zł 
Zupa grzybowa 1 l – 25,00 zł 
Pierogi ręcznie robione – 2,00 zł/szt.
Kapusta z grzybami i grochem 100 g – 4,00 zł 
Sos grzybowy 0,5 l – 18,00 zł 
Paszteciki z kapustą i grzybami (1 szt.) – 6,00 zł
Ryba po grecku 1 kg – 35,00 zł 

Makowiec (1,2 kg) – 80,00 zł 
Szarlotka  (Ø 21 cm) – 60,00 zł 
Sernik (Ø 21 cm) – 100,00 zł 
 
Patera z galantyną – 100,00 zł/całość lub 4 zł/szt.:
Schab ze śliwką (5 szt.)
Galantyna z rokpolem (5 szt.)
Roladki drobiowe z serem feta i suszonymi pomidorami (5 szt.)
Pasztet z borowikami i śliwką (5 szt.)
Zawijasy z łososiem (5 szt.)

Galarciki drobiowe (1 szt.) – 4,00 zł 

Mięsa:
Kotlet szwajcar (ser, papryka) 120 g – 9,00 zł
Sakiewka ze szpinakiem 120 g – 8,00 zł
Kotlet de volaille z serem lub masłem 120 g – 9,00 zł
Rolada z szynkówki 140 g – 9,00 zł

Polędwica w sosie grzybowym (130 g) – 16,00 zł 
Rolada wołowa (1 szt./160 g) – 12,00 zł 

Bigos ze śliwkami i grzybami 1 kg – 28,00 zł 
Indyk 5-7 kg – od 300,00 zł 
Pasztet ze śliwką (1 szt./450 g) – 14,00 zł 
Łosoś w cieście francuskim ze szpinakiem (100 g) – 17 zł 



Wigilia 2020
Opcja I 
ZUPA 
Barszcz z uszkami grzybowymi

DANIE GŁÓWNE (podawane na ciepło, 2 kawałki na osobę)
Karp po królewsku pieczony w ziołach
Dorsz pieczony 
Polędwiczki w sosie grzybowym
Filet sauté

DODATKI DO DAŃ
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ruskie
Paszteciki grzybowe
Kapusta z grzybami i grochem
Ziemniaki 
Sos grzybowy

DODATKI (podawane na zimno)
Śledź po kaszubsku z żurawiną 
Śledź po żydowsku
Sałatka śledziowa
Ryba po grecku 
Makiełki z bakaliami 

CIASTA (2 kawałki na osobę) 
Piernik
Makowiec

Kawa, herbata lub woda

CENA: 95,00 zł/osobę

Opcja II
ZUPA 
Borowikowa z łazankami

DANIE GŁÓWNE (podawane na ciepło, 2 kawałki na osobę)
Karp po królewsku pieczony w ziołach
Łosoś podawany na szpinaku
Polędwica w sosie grzybowym
Schab po cygańsku 

DODATKI DO DAŃ
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ruskie 
Paszteciki grzybowe
Makiełki z bakaliami 
Kapusta z grzybami i grochem
Ziemniaki
Sos grzybowy 

DODATKI (podawane na zimno)
Łosoś w sosie koperkowym
Śledź ze śliwką
Sałatka śledziowa po cygańsku
Ryba po grecku lub dorsz z ananasem
Makiełki z bakaliami

CIASTA (2 kawałki na osobę) 
Sernik
Makowiec

Kawa, herbata lub woda
Wino 150 zł

CENA: 120 zł/osobę


