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Nazwa potrawy Cena Ilość Wartość 

Carpaccio z pstrąga z koprem i cebulką   110zł/ kg   

Krewetki tygrysie z sałatą i grzanką czosnkową 
(1 porcja – 7 szt.) 

44zł/porcja   

Roladki z wędzonego łososia z musem 
chrzanowym(około 23szt.-1kg) 

140zł/kg   

Śledzie z cebulką   49zł/kg   

Śledzie z porem i  jabłkiem w śmietanowym 
sosie 

49zł/kg   

Tatar wołowy z cebulką i ogórkiem bez żółtka 
1 porcja – 150g mięsa + dodatki 

42zł/porcja   

Tradycyjna sałatka jarzynowa 49zł/kg   

Schab pieczony ze śliwką 89złł/kg   

Karkówka pieczona w ziołach 89zł/kg   

Boczek pieczony 89zł/kg   

Rosół z domowym makaronem (1 porcja ok. 
35ml) 

18zł/porcja   

Pomidorowa zupa rybna z warzywami i grzanką 
ziołową (1 porcja ok. 350ml) 

26zł/porcja   

Krem paprykowo - pomidorowy 
(1 porcja ok. 350ml) 

22zł/porcja   

Mix sałat z pomidorkami koktajlowymi, 
grillowanym kurczakiem i chipsami bekonu z 
sosem winegret (1 porcja ok. 330g) 

34zł/porcja   

Sałatka grecka z serem feta, czerwoną cebulą, 
pomidorami, czarnymi oliwkami i winegretem 
(1 porcja ok. 280g) 

35zł/porcja   

Sałata z grillowanym łososiem, gotowanym 
jajkiem, oliwkami i sosem jogurtowo-
czosnkowym (1 porcja ok. 330g) 

36zł/porcja   

Kaczka pieczona 1szt (cała ok 1,4kg) * 79zł/kg   

Zrazy wołowe z boczkiem cebulą i ogórkiem 
kiszonym w sosie grzybowym. 

149zł /kg   

Grillowany filet z kurczaka nadziewany 
szpinakiem w delikatnym sosie ziołowo-
czosnkowym 

105zł/kg   

Filet z kurczaka zapiekany z suszonymi 
pomidorami i serem mozarella 

105zł/kg   



 

Polędwiczka wieprzowa otulona boczkiem w 
sosie kurkowym 

105zł/kg   

Steki z karkówki w salsie paprykowo-
pomidorowej 

95zł/kg   

Filet z sandacza w sosie z porów z suszonymi 
pomidorami (1kg – 4-5 sztuk) 

120zł/kg   

Tarta z kurczakiem, brokułem i suszonymi 
pomidorami (średnica 26cm-8 porcji) 

95zł/szt   

    

Pstrąg smażony w całości z ziołami i czosnkiem 
(1szt. - ok. 280g) 

45zł/szt   

Ziemniaki opiekane z czosnkiem i ziołami 
(1 porcja –ok.200g) 

9zł/porcja   

Kopytka podsmażane (1porcja- ok.150g) 10zł/porcja   

Fasolka szparagowa z masełkiem i bułką tartą 
(1 porcja-150g) 

9zł/porcja   

Mix warzyw z masełkiem i bułką tartą 
(1 porcja-150g) 

9zł/porcja   

    

Pikantne zielone pierogi z kaczką  (1 porcja – 
6szt.) 

41zł/porcja   

Puszysty sernik 69zł/kg   

Szarlotka 60zł/kg   

Brownie 69 zł / kg   

Chleb z oliwką, czosnkie, słonecznikiem lub 
czarnuszką 

23zł/szt.   

Bruschetta z polędwiczka wieprzową,melonem 
oraz majonezem truflowym 

10 zł / szt.   

    

Tortilla  z rukolą, twarogiem i prosciutto 10 zł / szt.   

 
Pasta do pieczywa z jajkiem i wędzoną rybą 90 zł / kg   
    
    
    
    
    
    
    
    



 

    
    
    
    
    
    
 


