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Ceny  podane w ofercie są kwotami netto (+8 oraz +23 % vat)



ZUPA: 1 porcja/300 ml. 10 zł/porcja
• Barszcz czerwony z pasztecikiem grzybowym  
• Zupa grzybowa

DANIE GŁÓWNE: 1 porcja/ 450 g/porcja:  
• Karp zapiekany z pieczarkami truflowym z chrzanowym puree 

ziemniaczanym i buraczkami na ciepło 34 zł
• Rolowana pierś kurczaka z borowikami w sosie pieprzowym 

podane z ziemniaczkami opiekanymi  w ziołach oraz kapustą 
zasmażaną z grzybami 30 zł

• Łosoś duszony w aksamitnym sosie cytrynowym lub 
chrzanowym podane z ziemniaczkami opiekanymi w ziołach
i kapustą zasmażaną z grzybami 42 zł

• Polędwiczka wieprzowa w papilotach z boczku w sosie 
kurkowym z chrzanowym puree ziemniaczanym i buraczkami 
na ciepło 29 zł

PIEROGI: 1 porcja- 6 sztuki  20 zł/porcja
Okraszane cebulką i masełkiem
• Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami
• Pierogi ruskie
• Pierogi z mięsem

Lunchbox



PROPONUJEMY POSZERZENIE ZESTAWU DODATKOWO:

PRZEKĄSKI: 1 porcja/ ok.60 g.
• Śledź w śmietanie z jabłkami i cebulką  8 zł
• Roladki ze schabu pieczonego na różowo z warzywami julienne 8 zł
• Grillowana pierś kacza z konfiturą z czerwonej cebuli 8 zł
• Terrina drobiowa z warzywami 9 zł
• Roladki z kurczaka nadziewane pieczarkami  9 zł
• Schab faszerowany śliwką w galarecie 10 zł 
• Karkówka duszona w winie ze śliwkami 10 zł
• Ryba po grecku 10 zł 

SAŁATKI: 1 porcja/ 100 g/GF
• Tradycyjna sałatka jarzynowa 4 zł
• Sałatka ziemniaczana 4 zł
• Sałatka śledziowa z ziemniakami i ogórkiem kiszonym 5 zł
• Sałatka brokułowa z serem oraz jajkiem 5 zł
• Liście świeżego szpinaku z suszonymi pomidorami, marynowaną gruszką, 

prażonymi orzechami włoskimi pod dresingiem z sera pleśniowego 8 zł
• Sałatka góralska: mix sałat z warzywami, żółtą papryką, czerwoną cebulką

oraz oscypkiem z dodatkiem żurawinowego sosu winegret 8 zł

PASZTET: 0,5 kg/szt.
• Pasztet wieprzowo-drobiowy z żurawiną         28 zł
• Pasztet z zielonej soczewicy z orzechami włoskimi     34 zł

CIASTA ŚWIĄTECZNE: 
• Tort bezowy Pavlova średnica 30 cm 180 zł
• Tort bezowy Daquas śr. 30 cm 180 zł
• Makowiec 0,6 kg 60 zł
• Sernik z rosą 0,5 kg 40 zł
• Marchewkowe z nutą pomarańczową 0,6 kg 40 zł
• Szarlotka brzoskwiniowa z bezą 0,5 kg 40 zł
• Ciasto cynamonowe 0,5 kg 40 zł
• Piernik z marmoladą w czekoladzie 0,5 kg 40 zł

MENU WIGILIJNE



KONFITURY: 130 g/230 g
Konfitura pomarańczowa classic 8,50 zł/14,70 zł
Konfitura pomarańczowa z wanilią i cynamonem 9,20 zł/15,60 zł
Konfitura wiśniowo rumowa z czekoladą 9,20 zł/15,60 zł 
Konfitura malinowa z płatkami róż 8,50 zł/14,70 zł
Powidła marcepanowe 9,20 zł/15,60 zł 
Konfitura z czerwonej cebuli 8,50 zł/14,70 zł
Konfitura żurawinowa z gruszką 8,50 zł/14,70 zł

DOMOWA CZEKOLADA: 100 g/200 g
Czekolada domowa z kawałkami
owoców i orzechami 10 zł/18,50 zł 

SOSY: 130 ml/330 ml/700 ml
Vinaigrette classic 9,20 zł/20,50 zł/33 zł
Vinaigrette żurawinowy 9,20 zł/20.50 zł/33 zł

MIÓD WIELOKWIATOWY
Miód 50 ml 7,60 zł
Miód 130 ml 11,40 zł
Miód 250 ml 17,10 zł 

SKOMPONUJ WYJĄTKOWY PREZENT Z NASZYMI PRODUKTAMI

* Ceny przedstawione w ofercie są kwotami netto (+ 8 % vat)
*Do Ceny miodu doliczamy podatek + 5 % vat



WINA 
Domodo Amabille Rosso
Domodo Amabille Bianco

35 zł /0,7 butelka 

WINA 
IL PUMO  NEGROAMARO SALENTO

IL PUMO SAUVIGNON  MALAVASIA BIANCO
45 zł /0,7 butelka 

W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z nami
Ceny  podane w ofercie są kwotami netto (+ 23 % vat 



Bomby do kąpieli
Ręcznie robione, naturalne bomby zawierają 

olej z awokado, sól morską oraz olejki 
eteryczne. Pozostawiają skórę nawilżoną oraz 

pachnącą. Sprawiają, że każda kąpiel 
relaksuje, wycisza umysł oraz staje się 

wyjątkowym doświadczeniem
125 g -12,50 zł

Creamers
Ręcznie tworzone, naturalne creamersy do kąpieli 

zawierają wysokiej jakości masło kakaowe, masło Shea
oraz słodki olejek migdałowy, które głęboko nawilżą 

oraz odżywią skórę. 
Olejki eteryczne w połączeniu z egzotycznymi 

aromatami uspokoją ciało oraz umysł.
Po kąpieli skóra staje się jedwabiście gładka, delikatna 

oraz pachnąca. Każdy creamers udekorowany jest 
suszonymi owocami, nasionami oraz kwiatami. 

Creamers dzięki swoim wyjątkowym właściwościom 
sprawia, że kąpiele stają się nie tylko relaksacyjnym, 

ale również zdrowotnym rytuałem.
50 g – 9,50 zł

W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z nami
Ceny  podane w ofercie są kwotami netto (+ 23 % vat 


