
WIELKANOCNY KIERMASZ 
DAŃ NA WYNOS

Zamówienia przyjmujemy do 02/04/2023 (niedziela)
Odbiór zamówień 07/04/2023 (piątek) od 12:00 do 19:00 

1.Ryby: (min. zamówienia 0,5 kg)                          ZAMAWIAM
a. śledź w oleju z cebulką                                   55,00 zł/ kg - ....................
b. śledź po kaszubsku                                         60,00 zł/ kg - ....................
c. śledź pod serową pierzynką                            55,00 zł/ kg - ....................
d. śledź w śmietanie z jabłkiem                          55,00 zł/ kg - ....................
                                                   

2.Galarety: (min. zamówienia 400g)
a. ryba faszerowana                                             30,00 zł/100g - ................
b. tymbaliki z kurczaka                                       20,00 zł/100g - .................
c.  schab po warszawsku                                     30,00 zł/100g - .................

3.Mięsa pieczone: (min. zamówienia 0,5 kg)
a. schab ze śliwką                                                      65,00 zł/kg - ..............
b. schab pieczony w ziołach                                      60,00 zł/kg - ..............
c. karkówka pieczona z czosnkiem i majerankiem   65,00 zł/kg - ...............
d. boczek pieczony                                                    60,00 zł/kg - ..............

4.Pasztety: (min. zamówienia 0,5 kg)
a. z kaczki                                                                   70,00 zł/kg - .............
b. z królika                                                                  75,00 zł/kg - .............
c. wieprzowy                                                               60,00 zł/kg - .............
d. terina z kurczaka wędzonego                                  60,00 zł/kg - .............

Imię i nazwisko: ............................................................................................

Tel. ....................................................... Zadatek: ..................................

www.lipowygosciniec.pl



5.Zupy (min. zamówienia 1L)                                ZAMAWIAM
a. barszcz biały                                                   40,00 zł/L - .......................
b. żur staropolski                                                40,00 zł/L - .......................
c. barszcz czerwony                                            35,00 zł/L - ......................

6.Na gorąco:
a. skoki królika w śmietanie                              80,00 zł/250g - ..................
b. smażony filet sandacza w zielonym pesto     50,00 zł/150g - ..................
c. pieczona kaczka z sosem żurawinowym             60,00 zł/ 1/2kaczki - ............
d. pierś indyka w sosie morelowym                   60,00 zł/200g - .................

7.Jaja: (porcja- 1/2 jajka)
a. z majonezem i szczypiorkiem                     4,50 zł /1/2 jajka - ................
b. z pastą z makreli                                          5,50 zł/1/2 jajka - ................
c. z pastą z pieczarek                                       4,50 zł/1/2 jajka - ................

8.Mączne:
a. pierogi z mięsem                                          55,00 zł/kg - ........................
b. pierogi ruskie                                               50,00 zł/kg - ........................
c. kluski śląskie                                                30,00 zł/kg - ........................

9.Sałatki: (min. zamówienia 0,5 kg)
a. tradycyjna jarzynowa                                   50,00 zł/kg - ........................

10. Dodatki:
       a. buraczki zasmażane                          35 zł/kg - .............................
       b. smalec (200ml)                                 12 zł/pojemnik- .................

 

Życzymy smacznych i pięknych świąt !

Zamówienia przyjmujemy do 02/04/2023 (niedziela)
Odbiór zamówień 07/04/2023 (piątek) od 12:00 do 19:00 
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