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ZUPA GRZYBOWA 500 ml......................................13,00
idealne połączenie grzybów suszonych i wyczuwalnych borowików, 
których wyjątkowy smak podkreśla dodatek śmietany

ŻUREK TRADYCYJNY 500 ml..................................13,00
bogata w aromaty zupa podawana z jajkiem, w akompaniamencie 
klasycznych ziół

USZKA Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI / MIĘSEM 6 szt............5,50
ręcznie robione, delikatne uszka wypełnione smakowitym farszem 
mięsnym lub kapuścianym 

PASZTECIK Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI / MIĘSEM 1 szt.......2,00
pasztecik drożdżowy wypiekany w naszym piecu, lekko przyrumieniony, 
idealny jako dodatek do zupy lub jako przystawka

KROKIETY Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI / MIĘSEM 1 szt.........5,00
wyśmienite ciasto nalesnikowe, wypełnione farszem do wyboru, 
usmażone w panierce z tartej bułki

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI / Z MIĘSEM 1 szt.........2,00
PIEROGI RUSKIE 1 szt............................................1,50
ręcznie klejone, przygotowane według tradycyjnej receptury

BIGOS TRADYCYJNY 200 g porcja.............................6,00
tradycyjne danie świąteczne z dodatkiem kiełbasy oraz mięsa 
wieprzowego, doprawiony ziołami i majerankiem

JARZYNOWA 200 g porcja.......................................5,00
tradycyjna polska sałatka jarzynowa z majonezem, z ugotowanych 
w mundurkach jarzyn, z dodatkiem ugotowanych na twardo jajek, 
ogórka kiszonego i zielonego groszku

ŚLEDZIOWA 200 g porcja.......................................6,00
sałatka, w której wyrazisty smak śledzia idealnie komponuje się 
z polskimi dodatkami - jabłkami, ziemniakami, ogórkami kiszonymi 
i cebulką

SCHAB Z DZIKA PIECZONY 120 g porcja.....................11,00
najwyższej jakości schab z dzika, pieczony w aromatycznej mieszance 
specjalnie dobranych ziół i przypraw

KARKÓWKA PIECZONA 120 g porcja..........................6,00
soczysta, pieczona karkówka wieprzowa - w sam raz jako zimna 
przystawka lub danie na ciepło

INDYK PIECZONY 120 g porcja.................................8,00
filet z piersi indyka pieczony ze świąteczną mieszanką orzechów, 
suszonych moreli i śliwek 

DE VOLAILLE 150 g porcja.......................................7,00
soczyste piersi kurczaka wypełnione serem i masełkiem, smażone 
w chrupiącej panierce

ZRAZY WOŁOWE 130 g porcja..................................9,50
urzekające smakiem zrazy wołowe duszone z cebulką, boczkiem 
i ogórkiem kiszonym

KARP SMAŻONY 200 g porcja..................................8,00
najlepszy, klasyczny karp smażony w delikatnej panierce z mąki

KARP W GALARECIE półmisek ok 500 g....................35,00
krucha i delikatna ryba w galarecie - “jak u mamy”

RYBA PO GRECKU półmisek ok 500 g......................30,00
kawałki mintaja usmażonego w panierce w towarzystwie sosu z tartych 
warzyw korzeniowych i pachnącego czosnku

TATAR Z ŁOSOSIA 100 g porcja...............................10,00
posiekany drobniutko najświeższy łosoś, doprawiony cytryną, olejem 
i mieszanką starannie dobranych przypraw

SERNIK cena/kg................................................28,00
tradycyjny, puszysty sernik ze zmielonego twarogu, pieczony do 
zrumienionego wierzchu, posypany cukrem pudrem
MAKOWIEC cena/kg............................................35,00
wilgotne ciasto z maku z ciemną czekoladą, mielonymi migdałami, 
z dodatkiem bakalii i orzechów

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 20.12.2019
Zazwoń, zamów w restauracj lub 

złóż zamówieni o-lin


