
MENU WIGILIJNE
 
 

190zł/os
 
 

ZUPA 
Barszcz wigilijny na zakwasie z buraków i jabłek z pasztecikiem z kapustą 

i grzybami
LUB

Bulion grzybowy z prażoną kaszą gryczaną, wędzoną śmietaną i tymiankiem
 

PRZYSTAWKI ZIMNE
Tradycyjna sałatka jarzynowa

Śledź z cebulką w oleju szczypiorkowym z chipsami z szalotki
Smalec staropolski ze śliwką i rozmarynem

Pieczona ryba „po grecku” z duszonymi warzywami w sosie pomidorowym
Tatar wołowy z szalotką, ogórkiem kiszonym, majonezem truflowym i chipsami 

z topinamburu
 

DANIA CIEPŁE 
Bigos staropolski na czerwonym winie ze śliwką i suszonymi grzybami

Ręcznie lepione pierogi z kapustą i grzybami
Karp smażony z pieczarkami w śmietanie z żurawiną

 

DODATKI
Ziemniaki z wody

Pieczywo, masło, chrzan
Ogórki kiszone

 

DESER
Jabłecznik pod kruszonką na ciepło z lodami waniliowymi

 

NAPOJE
Kompot z suszu

Sok pomarańczowy, Sok jabłkowy, Coca Cola, 
Kawa, Herbata

Woda z cytryną i miętą (gazowana i niegazowana)



MENU WIGILIJNE
 
 

230zł/os
 

ZUPA 
Barszcz wigilijny na zakwasie z buraków i jabłek z pasztecikiem z kapustą i grzybami

LUB
Bulion grzybowy z prażoną kaszą gryczaną, wędzoną śmietaną i tymiankiem

 

PRZYSTAWKI ZIMNE
Tradycyjna sałatka jarzynowa

Deska wędlin i selekcja Polskich serów regionalnych
Śledź z cebulką w oleju szczypiorkowym z chipsami z cebuli

Śledź po kaszubsku z farszem z cebuli, ogórków kiszonych i suszonej śliwki
Roladki z ciasta francuskiego z kapustą i grzybami

Smalec staropolski ze śliwką i rozmarynem
Pieczona ryba „po grecku” z duszonymi warzywami w sosie pomidorowym

Tatar wołowy z szalotką, ogórkiem kiszonym, majonezem truflowym i chipsami 
z topinamburu

 

DANIA CIEPŁE 
Karp pieczony w migdałach z sosem winno-rodzynkowym

Bigos staropolski na czerwonym winie ze śliwką i suszonymi grzybami
Ręcznie lepione pierogi (z kapustą i grzybami, z ziemniakami i twarogiem z szarpaną

kaczką)
Wolno pieczona karkówka z sosem piernikowym

 

DODATKI
Ziemniaki z wody

Ziemniaki opiekane
Kasza pęczak z sosem grzybowym

Pieczywo, masło, chrzan
Grzybki marynowane

 

DESER
Mus marcepanowy z orzechami

 

NAPOJE
Kompot z suszu

Sok pomarańczowy, Sok jabłkowy, Coca Cola, 
Kawa, Herbata

Woda z cytryną i miętą (gazowana i niegazowana)



MENU WIGILIJNE
 
 

ALKOHOLE
(cena obowiązuje przy zakupie min. 5szt.)

 

WÓDKA 
ŻUBRÓWKA BIAŁA 99zł/but. (0,5l)

ŻUBRÓWKA CZARNA 160zł/but. (0,7l)
FINLANDIA 170zł/but. (0,7l)

OKOWITA (ŻYTO, JĘCZMIEŃ, PSZENICA, ZIEMNIAK) 320zł/but. (0,7l)
 

WINO CZERWONE
MILETTO JOVEN SELECTION 

(Bodega Alvia, DOC Rioja, Spain, Tempranillo) 
99zł/but. (0,75l)

GIANNITESSARI PINOT NOIR 
(Giannitessari, Verona, Italy) 

120zł/but. (0,75l)
CONDE VILAR TINTO 

(Quinta Das Arcas, Tinto, Portugal, Aragones, Trincadeira, AlicanteBouschet, Touriga
Nacional) 

99zł/but. (0,75l)
 

WINO BIAŁE
SEGREL ALBARINO PABLO PADIN 

(Pablo Padin, D.O Rias Baixas, Spain, Albarino) 
120zł/but. (0,75l)

GIANNITESSARI PINOT GRIGIO 
(Venetto, Italy, Pinot Grigio) 

99zł/but. (0,75l)
CONDE VILLAR VINHO VERDE 

(Quinta Das Arcas, Vinho Verde, Portugal, Loureiro, Arinto, Trajadura) 
99zł/but. (0,75l)

 
POZOSTAŁE ALKOHOLE Z KARTY W CENIE REGULARNEJ


