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Menu wigilijne na wynos 
 

1. Ryby: (minimum 0,5 kg)   

a śledź w oleju z cebulką………..…………………………………………… 50,00 zł /kg 

b śledź po kaszubsku…………………………………………………………… 51,00 zł /kg 

c śledź w śmietanie z jabłkiem………………………………………………            52,00 zł           /kg 

d ryba po grecku…………………………………………………………………. 52,00 zł /kg 

     

2. Galarety: (minimum 3 porcje)  

a karp w galarecie………………………………………………………………. 26,00 zł /100g 

b karp po żydowsku………………………………………………………..……. 28,00 zł /100g  

c ryba faszerowana…………………………………………………..….………. 28,00 zł /100g  

d plastry indyka w galantynie z Malagi………………………….………………..    23,00 zł          /100g  

e schab po warszawsku………………………………………………………..…..   25,00 zł /100g 

    

3. Mięsa pieczone: (minimum 0,5 kg)  

a schab ze śliwką…………………………………………………………………   63,00 zł  /kg 

b schab pieczony w ziołach…………………………………………………             60,00 zł      /kg 

c karkówka pieczona z czosnkiem i majerankiem……………………….                  60,00 zł          /kg 

d boczek pieczony     ……………………………………………………………… 53,00 zł /kg 

    

4. Pasztety: (minimum 0,5 kg)  

a  z kaczki……………………………………………………………………………  60,00 zł /kg 

b z dzika………………………………………………………………………….        65,00 zł   /kg 

c wieprzowy………………………………………………………………………..   45,00 zł /kg 

d terina z kurczaka wędzonego……………………………………………               55,00 zł         /kg 

    

5. Zupy:         (minimum 1L) 

a grzybowa…………………..…………………………………………………… 38,00 zł  /L 

b barszcz czerwony……………………………………………………………… 25,00 zł  /L 

c. flaki staropolskie………………………………………………………………      42,00 zł  /L 
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6. Na gorąco:   

a smażone dzwonki  z karpia………………….……………………….………. 37,00 zł /150g 

b smażony filet z sandacza…….…………………………………..…………… 48,00 zł /150g 

c pieczona kaczka faszerowana jabłkami…………………….…………………     55,00 zł     ½ kaczki 

d roladki ze schabu nadziewane musem pieczarkowym……………………...        38,00 zł   /2szt./250 g 

e Pierś z indyka w sosie morelowym……………………………………….….       45,00 zł 250 g 

    

7. Dodatki ciepłe: (minimum 0,5 kg)  

a kapusta wigilijna z grzybami…………………………………………….…….. 45,00 zł /kg 

b bigos…………………………………………………………………………… 40,00 zł /kg 

    

8. Mączne wyroby:   (minimum 0,5 kg) 

a krokiet z kapustą i pieczarkami……………………………………………            39,00 zł           /kg 

b uszka wigilijne………………………………………………………………         53,00 zł           /kg 

c pierogi z kapustą i grzybami………………..………………………………. 60,00 zł /kg 

d pierogi z mięsem…………………………………………………………………  53,00 zł /kg 

e pierogi z ziemniakami i serem ….……………………………………………… 51,00 zł /kg 

f kluski śląskie…………………………………………………………………        28,00 zł /kg 

    

9. Sałatki: (minimum 0,5 kg)  

a tradycyjna jarzynowa……………………………………………………………. 42,00 zł /kg 

b śledziowa z ziemniakami……………………………………………………... 45,00 zł /kg 

    

 

 

 

Zamówienia przyjmujemy do 18.12.2022 r. 

Odbiór zamówień  23.12.2022 PIĄTEK 

od godz. 15:00 do 20:00 


