
Ki e r m a s z
Wi e l k a n o c n y

Zamówienia można składać do 3 kwietnia 
telefonicznie, mailowo lub w restauracji

533 856 696
 m.gargula@szaryresidence.pl

Zamów tradycyjne potrawy 

na świąteczny stół

ODBIÓR ZAMÓWIENIA 7 kwietnia



Zupa
Barszcz biały z białą kiełbasą 32 zł/litr

Śledzie
Marynowane śledzie w oleju 50 zł/kg
Marynowane śledzie w śmietanie lub po krakowsku 50 zł/kg
Marynowane śledzie w burakach z chrzanem 50 zł/kg

Pieczone mięsa własnego wyrobu, marynowane w świeżych ziołach
Schab pieczony 65 zł/kg
Schab pieczony ze śliwką lub morelą 70 zł/kg
Karczek pieczony w kminku 65 zł/kg
Boczek pieczony ze śliwką i rozmarynem 70 zł/kg
Pasztet wieprzowy z podgrzybkami 55 zł/kg
Pasztet wieprzowy ze śliwką 55 zł/kg
Pasztet z kaczki z goździkami 85 zł/kg
Pasztet wieprzowy 52 zł/kg

Szynka wieprzowa pieczona w całości ze skórą. Waga surowej szynki 8-10 kg - 900 zł/szt
Możliwość podania szynki na zimno i na ciepło

Kaczka pieczona w całości, faszerowana jabłkiem i pomarańczą, w sosie żurawinowym 190 zł/szt
Kaczka pieczona w ziołach, faszerowana mięsem z jabłkami i bakaliami 260 zł/szt

Sałatki
Sałatka porowa z marynowanymi borowikami, jajkiem i kwaśnym jabłkiem 48 zł/kg
Sałatka śledziowa z jabłkiem i ogórkiem konserwowym z dodatkiem jogurtu naturalnego 48 zł/kg
Tradycyjna sałatka jarzynowa 45 zł/kg
Ćwikła z chrzanem 8 zł/100 g

Sosy
Sos tatarski 7 zł/100 ml
Sos chrzanowy 7 zł/100 ml
Chrzan z jajkiem 8 zł/100 ml

Ciasta
Babka wielkanocna z prażonymi płatkami migdałów, czekolada, pomarańczowy lukier 40 zł/szt
Mazurek kajmakowy z migdałami 35cm/32cm, 40 zł/szt
Mazurek czekoladowo-kajmakowy z prażonymi nerkowcami 35cm/32cm, 45 zł/szt
Miodownik 42 zł/kg
Szarlotka z kruszonką 39 zł/kg
Szarlotka z różą i kruszonką 39 zł/kg
Sernik na kruchym cieście 49 zł/kg

imię i nazwisko:..............................................................................................................

numer telefonu:.............................................................................................................

godzina odbioru w dniu 7.04.2023 .....................................................................

Podpowiedź: odpowiednie porcje
300ml zupy/osobę
300g sałatki/osobę

200g ryb i mięs/osobę
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