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UU  nnaass  jjuużż  śśwwiięęttaa  !! !! !!   

  
ZZ aa pprr aasszz aa mmyy   PP aańń ss tt ww aa   nnaa   pp oo tt rr aa wwyy   tt rr aadd yycc yy jj nn ee jj ,,   pp oo ll ss kk ii ee jj   ww ii gg ii ll ii ii ,,   pp rr zzyy   zz aa pp aacchh uu   

jj ee dd ll ii nnyy   ii   zz   ss ii aannkk ii eemm   ppoo dd   oo bbrr uussee mm..   II   tt oo   ccoo   tt uu   sspprr óóbb uu jj eecc ii ee ,,   bb ęęddzz ii ee cc ii ee   mm oogg ll ii   zzaa --
mm óówwii ćć   nn aa   ssww oo jj ąą   ww łł aa ssnnąą ,,   rr oodd zz ii nn nn ąą   wwii gg ii ll ii ęę   zz   dd wwuu nn aass tt uu   pp oo tt rr aa ww  ss ii ęę   ss kk łł aa ddaa jj ąącc ąą ..   

AA   ss ąą   tt oo   ss ppee cc jj aa łł yy   zz   tt eegg oo   ccoo   nnaa   nnaa sszz yymm   ppoo ll sskk ii mm   pp oo ll uu   zzee bbrr aann ee ,,   zz   rr zz ee kk ii   wwyy łł oo --
ww ii oo nn ee   ii   ww   ll eess ii ee   zz nn aa ll eezz ii oonn ee ..   BBoo   tt aakk   nn aakk aazzuu jj ee   oo ddww ii ee cc zznn aa   tt rr aaddyycc jj aa   ii   tt oo   jj eess tt   zz ee   
wwss zzyy ss tt kk ii ee gg oo   nn aa jj ll ee ppss zz ee ::   bb aarr ss zz cc zz   zz   uuss zzkk aa mm ii   ll uubb   gg rr zz yybb ooww aa  zz   kk ll uussee cczz kk aa mmii ,,   śś ll ee ddzz ii   
dd wwaa   rr oo ddzz aa jj ee ,,   kkaa rr pp   ss mm aażż oo nnyy ,,   ww   sszz aarr yy mm  ss ooss ii ee   ii   ww   ggaa ll aa rr eecc ii ee ,,   ss zzcczzuu ppaa kk   ll uubb   kk rr óó ll   
pp oo ll ss kk ii cc hh   rr zz eekk   ss aann ddaa cc zz   ff aa sszz eerr ooww aannyy ,,   pp ii ee rr oo gg ii   zz   gg rr zz yy bb aammii ,,   kk aa ppuuss tt aa   zz   gg rr oo cchh eemm   ii     
ff aa ssoo ll aa   zz   gg rrzz yybb aamm ii ,,   aa   nnaa   kkoo nn ii eecc   kk uu tt ii aa   ii   kk oomm pp oo tt   zz   ssuuss zz oo nnyy cc hh   oo wwooccóó ww..   II   wwss zzęę --
dd zz ii ee ,,   cczz yy   nn aa   ppaa ńńss kk ii mm ,,   cc zzyy   nn aa   cchh łł oo ppss kk ii mm   ss tt oo ll ee   ssmm aa kk uu jj ee   tt oo   ww yy bboorr nn ii ee ..   

  
II   mm yy   WWaamm   tt ęę   tt rraa ddyy cc jj ęę   pp rr zz eekk aazzuu jj eemm yy   ii   pp rr zz yyppoo mmii nnaamm yy ..   
  

  
  

  
  

 

 
 
 
 



 
 

 
Na wigilię i święta proponujemy.  

 
 

Na wigilię 
                                                                                                                                                   
1. Zupa grzybowa z makaronem. 15 zł./ por. 
2. Barszcz czerwony z uszkami. 15 zł./ por. 
3. Karp smażony z pieczarkami.18 zł./100g. 
4. Karp w galarecie. 18 zł./ por. 100g 
5. Karp po żydowsku (faszerowany). Na słodko 

z migdałami.18 zł./ por. 100g. 
6. Ryba po grecku. 50 zł./ kg. 
7. Ryba w cieście maślanym. 50zł./kg. 
8. Ryba faszerowana. 25 zł./ por. 100g. 
9. Śledzie (różne smaki):  w śmietanie, w majo-

nezie,  z grzybami, w oleju z orzechami, z 
tłuczonym pieprzem. 45 zł./ kg. 

10. Śledź pod pierzynką. 47 zł/ kg. 
11. Śledzie po kaszubsku. 47 zł/ kg. 
12. Śledź w buraczkach z rodzynkami 45zł./kg. 
13. Sałatka śledziowo-jajeczna 40zł./kg. 
14. Sałatka ziemniaczana ze śledziem. 40 zł/ kg. 
15. Pierogi z kapustą i grzybami, (podsmażane 

na oleju lub z wody)  45 zł./ kg. 
16. Uszka z grzybami. 60 zł./ kg. 
17. Kapusta postna z grzybami. 35 zł./ kg. 
18. Gołąbki z grzybami. 50 zł./ kg. 
19. Kluski miodowe z makiem. 40 zł./ kg. 
20. Kutia małopolska. 45 zł./ kg. 
21. 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 ana-

nasem. 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.

 
 
 
 

 
 
 


