
        MENU 

ZUPY 

Krem z pomidorów ze świeżą bazylią 300ml 8zł 

Krem z kiszonej kapusty 300ml 8zł 

Krem porowo- ziemniaczany z chipsami z buraków lub boczku 300ml 8zł 

Gulaszowa z pieczarkami, cebulą i papryką 300ml 9zł 

Żurek z jajkiem i chipsami z szynki szwarcwaldzkiej 300ml 9zł 

Zupa indyjska z kurczakiem, imbirem, pomidorami, kukurydzą, mlekiem kokosowym 
i chili 

300ml 9,5zł 

 
DANIA GŁÓWNE 

Polędwiczki wieprzowe w sosie winno – kurkowym 160g 21zł 

Zraz wołowy z ogórkiem, boczkiem i cebulą w sosie pieczeniowym 1szt. 22zł 

Roladka wieprzowa z kiszoną kapustą i suszonymi grzybami 1szt. 15zł 

Gulasz poleszucki 200g 15zł 

Szynka w sosie chrzanowym z natką pietruszki 160g 13zł 

Roladka z piersi kurczaka ze szpinakiem, suszonymi pomidrami, cebulą i serem 
solankowym 

1szt. 14,50zł 

Pierś z kaczki na modrej kapuście z sosem żurawinowym 160g 26zł 

Łosoś pieczony na parze z konfiturą z czerwonej cebuli 150g 24zł 

 
DANIA WEGETARIAŃSKIE 

Racuchy jaglane z jarmużem, cebulą, pieczarkami i pestkami słonecznika 3szt. 11zł 

Racuchy z kaszą gryczaną, marchewką, pieczarkami i cebulą 3szt. 11zł 

Racuchy z buraków 3szt. 11zł 

Racuchy selerowe z marchewką, cebulą i pietruszką 3szt. 11zł 

Tarta z warzywami 1szt. 45zł 

 
PIEROGI 

Pierogi z mięsem 1szt. 2,2zł 

Pierogi ruskie 1szt. 2,2zł 

Pierogi z kaszą jaglaną, suszonymi pomidorami, cebulą i szpinakiem 1szt. 2zł 

 
DODATKI 

Pieczone w ziołach ziemniaki 160g 5zł 

Ryż 130g 4zł 

Surówka 150g 5zł - 7zł 

SAŁATKI 
  

Sałatka z kurczakiem, czerwoną cebulą, suszonymi pomidorami i pestkami dyni 350g 13zł 

Sałatka grecka z serem solankowy, oliwkami, papprzk i czerwoną cebulą  350g 14zł 

Sałatka z karmelizowaną gruszką, serem pleśniowym, orzechami włoskimi i czerwoną 
cebulą 

350g 14zł 

Sałatka z pieczonym na parze łososiem/ gravlax’em, marynowanymi burakami, 
papryczkami chili, czerwoną cebulą i filecikami z pomarańczy 

350g 16zł/17zł 

Ciasta 

Szarlotka  Tortownica 24cm 50zł 

Ciasto marchewkowe Tortownica 24mc 55zł 

Sernik tradycyjny/ buraczany/ groszkowy/ morelowy Tortownica 24cm 80zł 

Przyjaciele, powyżej prezentujemy jedynie przykładowe propozycje świątecznego menu.  
Jednakże, mając na uwadze Wasze oczekiwania, ofertę możemy dostosować do Waszych potrzeb 
i preferencji 
Zamówienia można składać osobiście lub telefonicznie (tel. 507 925 850)  

 


