
Rezerwacja – Zamówienia 

tel. 695 770 375 

Zamówienia przyjmujemy w restauracji w dniach poniedziałek-piątek 

w godzinach 12.00-16.00 lub zamówieniu mailowym pysznieidomowo@wp.pl 

do 21.12.2020r 

 

RYBNE 

Zimne przekąski rybne na paterze - minimum 5 sztuk z danego rodzaju 

Dorsz w galarecie 80g/50 14,00 zł 

Sandacz w galarecie 80g/50 14,00 zł 

Tatar z łososia wędzonego 100g 20,00 zł 

Ryba po grecku 100g 7,00 zł 

Łosoś z jajkiem i cytryną 120g/50 16,00 zł 

Śledź w oleju z cebulką i ogórkiem 100g 5,00zł 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulką 100g 6,00 zł 

Galaretka z dorsza 150g 10,00zł 

MIĘSNE 

Zimne przekąski mięsne na paterze - minimum 5 sztuk z danego rodzaju 

Schab ze śliwką w garni 75g/50 10,00 zł 

Galarcik drobiowy 150g 8,00 zł 

Schab z morelą w garni 80g/50 10,00 zł 

Pierś kurczaka w garni 80g/50 10,00 zł 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynkę w garni 200g 9,00 zł 

Szynka z zielonymi szparagami w garni na sałatce jarzynowej 200g 11,00 zł 

SURÓWKI 

Z białej kapusty, marchewki, jabłko do obiadu świątecznego 100g 2,50 zł 

Kiszona kapusta z marchewką i jabłkiem do rybki 100g 2,50 zł 

Buraczki z jabłkiem i chrzanem 100g 2,50 zł 

SOSY 

Sos winegrete nasza receptura 100ml 4,00 zł 

Sos tatarski nasza receptura 100g 5,00 zł 

SAŁATKI 

Kurczak grillowany po hawajsku z ananasem i kukurydzą 100g 5,00 zł 

Tradycyjna Jarzynowa 100g 5,00 zł 

Śledziowa 100g 5,00 zł 

Selerowa /ser, szynka, ananas, kapary 100g 5,00 zł 

ZUPY 

Barszcz czerwony 1 litr 12,00 zł 

Krem pieczarkowy 1 litr 16,00 zł 



 

DANIA MIĘSNE 

Polędwica wieprzowa maryn. w sosie borowiki 120g/80g 20,00 zł 

Marynowana karkówka w sosie 100g 8,00 zł 

Kotlet devollaile z masłem i pietruszka 130g 10,00 zł 

Kotlet devolaille z farszem pieczarkowym 130g 10,00 zł 

Kotlet wieprzowy mielony z cebulką 130g 8,00 zł 

Filet grillowany z malinowym pomidorem i serem mozarellą 130g 10,00 zł 

Roladka staropolska ze schabu 140g 10,00 zł 

Schab ze śliwką w sosie własnym 100g 10,00 zł 

Pierś kacza +sos winno-żurawinowy 150g 20,00 zł 

Filet drobiowy w płatkach kukurydzianych 130g 10,00 zł 

Schab w sosie-borowikowym 100/80g 15,00 zł 

Kaczka faszerowana jabłkami i żurawiną 1 kg 60,00 zł 

Bigos po staropolsku 100g 7,00 zł 

Udko kacze duszone w czerwonym winie 140g 20,00 zł 

Filet drobiowy panierowany 130g 10,00 zł 

Gołąbek z dorsza z ryżem 150g 15,00 zł 

Karp z patelni 130g 15,00 zł 

Sandacz z patelni 130g 20,00 zł 

Dorsz panierowany 130g 18,00 zł 

DANIA MĄCZNE 

Pierogi z kapustą i pieczarkami 1 szt. 1,50 zł 

Pierogi z serem twarogowym  1 szt. 1,50 zł 

Pyzy drożdżowe  1 szt. 1,50 zł 

krokiety z kapustą i pieczarkami  1 szt. 5,00 zł 

Kluski śląskie  250g 5,00 zł 

Kapusta wigilijna z grochem 100g 3,00 zł 

CIASTA 

SERNIK tradycyjny domowy 1 kg 30,00 zł 

SEROMAK na kruchym 1 kg 40,00 zł 

Czekoladowy przekładany mascarpone z malinami 1 kg 35,00 zł 

Szarlotka z kasza i wanilią 1 kg 30,00 zł 

Szarlotka na kruchym z kruszonką 1 kg 35,00 zł 

Makowiec 1 kg 35,00 zł 

Drożdżowiec z jabłkami i śliwkami 1 kg 30,00 zł 

Marchewkowe z bakaliami i masą krówkową 1 kg 35,00 zł 

 


