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MENU WIGILIJNE 2020r. 

 

Dania gorące: 

-barszczyk z uszkami (6 sztuk)- porcja 0,3 

ml- 10 zł 

-krem borowikowy z groszkiem ptysiowym- 0,3- 15zł 

-kapusta z grzybami-38zl za kg 

-karp z grzybami w sosie śmietanowym- 1 porcja-12zł 

-karp smażony-1 porcja- 8 zł 

-łosoś smażony z sosem koperkowym-1porcja-12 zł 

-sandacz w towarzystwie musu cytrynowego-1 porcja-15zł 

-szczupak na rozmarynie-1 porcja- 14 zł 

-pierogi z kapustą i grzybami- 1KG- 40 zł (około 25szt) 

-pierogi z makiem i orzechami- 1KG- 67 zł (OKOŁO 25SZT) 

-kompot z suszu- 1l- 15 zł 

 

Dania na zimno: 

-sałatka z czerwonej fasoli (czerwona fasola, jajko na twardo, świeży por, ogórek konserwowy, 

kukurydza, sos majonezowy)- 42 zł za kg 

-sałatka jarzynowa- 32 zł za kg 

-sałatka pieczarkowa (pieczarki, jajko na twardo, zielony groszek, pieprz, sos majonezowy)- 35 zł za kg  

-sałatka orzechowa z selerem i winogronami (seler w zalewie, orzechy włoskie, ser żółty, winogrona, 

sos majonezowy)- 41 zł za kg 

-sałatka śledziowa z jabłkiem i zielonym groszkiem w śmietanie (śledź matias , jabłko, zielony groszek, 

jajko, sos śmietanowo-cytrynowy)- 38 zł za kg 



-sałaka ananasowa (ananas, seler w zalewie, ser żółty, rodzynki, sos majonezowy) - 38 zł za kg 

-sałatka szpinakowa z gruszką i fetą z sosem miodowo musztardowym (świeży szpinak, ser feta, 

świeża gruszka, pestki z dyni, kiełki, sos miodowo-musztardowy)- 42 zł za kg  

-sałatka brokułowa z jajeczkami przepiórczymi (różyczki brokuł, jaka przepiórcze, pomidorki 

koktajlowe, kukurydza, sos vinegret, kleksy z sosu majonezowego)- 32 zł za kg  

-sałatka na buraczku z roszponką i serem kozim grillowanym (plastry buraka, roszponka, ser kozi, 

pestki słonecznika, oliwa z oliwek, ocet balsamiczny)- 38 zł za kg  

-śledź na trzy sposoby: 

kwaśno-śledź, cebula, jabłko, śmietana,  

słodko-śledź, cebula, pomidor, rodzynki, 

ostro- śledź, cebula, olej, ocet balsamiczny, zielony pieprz  - 38 zł za kg 

-śledź w oleju z bazylią – 35 zł za kg 

-śledź opiekany z grzybkami i korniszonkami- 35 zł za kg 

Galarety: 

-ryba faszerowana z rodzynkami- 1 porcja- 7 zł 

-rolada łososiowa ze szpinakiem- 1 porcja- 8 zł  

-łosoś w galarecie z owocami (w porcjach lub w całości)- 1 porcja- 12 zł w całości 1kg 65 zł 

-sum w kurkach w sosie śmietanowym(w porcjach lub w całości)- 1 porcja-14zł 

-karp po żydowsku- 1 porcja – 10zł 

-karp nadziewany szpinakiem (w porcjach lub w całości)- 100g-14 zł lub w całości- 42 zł za kg 

-karp po polsku- 1 porcja- 7 zł 

-karp zapiekany z żurawiną- 1 porcja- 10zł 

Sandacz po polsku – 1 por- 10 zł 

-szczupak w warzywach (w porcjach lub w całości) 1 porcja- 13 zł  

-jesiotr wędzony- 130 zł za kg 

 

Desery: 

-kluski z makiem, 

-makowiec, 

-sernik, 

-piernik, 

-pierniczki, 



-orzechowe, 

-czekoladowe, 

-tiramisu, 

-rolada truskawkowa, 

-kawowe. 

Cena 38 zł  za 1 kg.  


