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05-080 Izabelin, Laski ul. Zielona 3
Tel.: 22 75 22 542, Tel./fax: 22 75 22 409
NIP: 527-015-77-77
Regon: 015512607

KRS: 0000167873

U nas już święta !!!
Zapr aszamy P ań stwa na p otra wy tr ad yc yjnej, p olski ej wi gilii, przy zapachu
jedli ny i z si ankiem pod obrusem. I to co tu spróbujecie, będziecie mogli zamówić na swoją własną, rodzinną wigil ię z dwunastu potraw się skł adając ą.
A są to s pecjały z tego co na naszym polskim pol u zebrane, z rzeki wył owione i w l esie z nal ezione. Bo tak nak azuje odwieczna tradycj a i to jest ze
wszystkiego najlepsze: barszcz z uszk ami lub grz ybowa z kl useczkami , śledzi
dwa rodzaj e, karp smażony, w szarym sosie i w galarecie, szczupak lub król
polskich rz ek s andacz fasz erowany, pierogi z grzybami, kapust a z grochem i
fasola z grzybami, a na ko niec kutia i kompot z suszony ch owocó w. I wszędzie, czy na pański m, czy na chłopski m stole smakuj e to wybornie.
I my Wam tę tradycj ę prz ek azuj emy i przypominamy.

Na wigilię i święta proponujemy.
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Zupa grzybowa z makaronem. 15 zł./ por.
Barszcz czerwony z uszkami. 15 zł./ por.
Karp smażony z pieczarkami.18 zł./100g.
Karp w galarecie. 18 zł./ por. 100g
Karp po żydowsku (faszerowany). Na słodko
z migdałami.18 zł./ por. 100g.
Ryba po grecku. 50 zł./ kg.
Ryba w cieście maślanym. 50zł./kg.
Ryba faszerowana. 25 zł./ por. 100g.
Śledzie (różne smaki): w śmietanie, w majonezie, z grzybami, w oleju z orzechami, z
tłuczonym pieprzem. 45 zł./ kg.
Śledź pod pierzynką. 47 zł/ kg.
Śledzie po kaszubsku. 47 zł/ kg.
Śledź w buraczkach z rodzynkami 45zł./kg.
Sałatka śledziowo-jajeczna 40zł./kg.
Sałatka ziemniaczana ze śledziem. 40 zł/ kg.
Pierogi z kapustą i grzybami, (podsmażane
na oleju lub z wody) 45 zł./ kg.
Uszka z grzybami. 60 zł./ kg.
Kapusta postna z grzybami. 35 zł./ kg.
Gołąbki z grzybami. 50 zł./ kg.
Kluski miodowe z makiem. 40 zł./ kg.
Kutia małopolska. 45 zł./ kg.
Kompot z suszonych owoców. 40zł/ kg

Na święta
1. Szynka domowa pieczona w słonym cieście.
80 zł/ kg.
2. Ryba wędzona (10-18kg).od 800zł. – 1800zł.
3. Ryba na postumencie. 600zł.
4. Polędwiczki wieprzowe. 90 zł./kg.
5. Pasztet z dziczyzny. 80 zł./ kg.
6. Pasztet tradycyjny. 55 zł./ kg.
7. Karkówka pieczona. 65zł./kg.
8. Schab pieczony. 65zł./kg.
9. Schab pieczony ze śliwką. 68zł./kg.
10. Boczek pieczony. 48 zł./kg.
11. Indyk pieczony ze słodkim nadzieniem i ananasem. 60 zł./ kg.
12. Gęś z nadzieniem tradycyjnym. 80zł./ kg.
13. Kaczka z jabłkami. 75zł./ szt.
14. Półmisek z łososia. 600 zł.
15. Bigos świąteczny. 40 zł./ kg.
16. Sernik, makowiec 45 zł./ kg.
17. Sałatka jarzynowa 38 zł./ kg.

