
 

  

 
 

                      OFERTA WIGILIJNA 2022 

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

                            Kontakt: ......................................................  Godzina odbioru: ……...................... 

 Zestaw rybny na 1 os. (gramatura ryb 15 dkg) - 44 zł  
(łosoś w galarecie, sandacz faszerowany, karp po żydowsku, roladki z ryby sola, połówki jajka z pastą i korkiem anchois) 

 
 Zestaw mięsny na 1 os. (gramatura mięs 20 dkg) - 39 zł 
(indyk w maladze, kaczka faszerowana, schab po warszawsku, pasztet domowy)  

     Płaty łososia marynowane z zielonym pieprzem   5 dkg 16,00 zł 

     Szczupak z pistacjami 120 g 16,00 zł 

     Karp w galarecie 8 dkg 16,00 zł 

     Karp po żydowsku 5 dkg 12,00 zł 

     Łosoś w galarecie 120-150 g 16,00 zł 

     Ryba po grecku  7 dkg 12,00 zł 

     Śledź w musztardzie, oleju, śmietanie          7 dkg 7,00 zł 

     Tradycyjna sałatka jarzynowa  10 dkg 6,00 zł 

     Barszcz czerwony 250 ml 6,00 zł 

     Pasztecik z grzybami z ciasta francuskiego 1 szt. 6,00 zł 

     Grzybowa z łazankami 300 ml   19,00 zł 

     Pierogi z kapustą i grzybami / z mięsem 1 szt. 2,70 zł 

     Kapusta wigilijna z grzybami  1 kg 40,00 zł 

     Schab po warszawsku 6 dkg 11,00 zł 

     Boczek wędzony 1 kg 43,00 zł 

     Pasztet wieprzowy 1 kg    45,00 zł 

     Pasztet z dziczyzny  1 kg 59,00 zł 

     Schab pieczony 1 kg 49,00 zł 

     Karkówka pieczona 1 kg 45,00 zł 

     Szynka wędzona w naszej wędzarni 1 kg 58,00 zł 

     Kaczka pieczona z jabłkami (½  luzowana)     ok. 25 dkg 39,00 zł 

     Pierogi z kaczką                 1 szt.                      3,00 zł 

     Karp panierowany duszony z cebulą      100 g 18,00 zł 

     Kapusta modra z rodzynkami    20 dkg 8,00 zł 

     Szarlotka z jabłkami 1 kg 35,00 zł 

    Sernik z makiem 1kg 45,00 zł 

 Deska wędlin                                                                                                                        0,5 kg 60,00 zł 

 Deska serów 0,5 kg 69,00 zł 

 Hummus z nachosami i warzywami 150 g 20,00 zł 

 Beef stroganoff 500 g 39,00 zł 

        Sosy do potraw wliczone w cenę.  

 półmisek własny     

 półmisek firmowy    

 półmisek jednorazowy   


