
 

Wigilia 2020 

Dania gorące: 
Zupa grzybowa z makaronem                   10zł/450ml 
Barszcz czerwony                                      6 zł/450ml 
Pierogi ruskie                  1zł /1szt. (ok.40gram)                           
Pierogi z kapustą i grzybami           1zł/1 szt. (ok.40gram)                           
Uszka z grzybami        45 zł/1kg 
Pstrąg smażony                            10 zł/100gr. 
Płat dorsza smażony z pieczarkami         10 zł/100gr. 
Karp(tuszka) smażony na złoto         9 zł /100gr. 
Łosoś z pieca       13zł/100gr. 
Łosoś w cieście francuskim    14zł/100gr 
Przekąski zimne (postne): 
Śledź w sosie chrzan. z jabłkiem  6 zł/100gr. 
Śledź w oleju z ziołami          6 zł.100gr. 
Dorsz po grecku      8 zł/100 gr. 
Dorsz po japońsku     8 zł/100 gr. 
Pstrąg faszerowany   min.400gr              70 zł/szt. 
(Z dekoracja 130 zł/szt.) 
Sałatka jarzynowa            7 zł/100gr. 
Galaretka rybna z pstrąga                 9 zł/1 szt. 
Krokiety z kapustą           8 zł/1 szt. 
 Menu świąteczne (mięsa porcjowane min. 0,5kg): 
Galantyna drobiowa             30 zł/1 kg. 
Schab faszerowany białą kiełbasą             32 zł/1 kg.  
Schab faszerowany śliwka i morelą           32 zł/1 kg.   
Karkówka bejcowana i pieczona               33 zł/1 kg. 
Boczek faszerowany biała kiełbasą          37 zł/1 kg. 
Szynka pieczona                                        38 zł/1 kg. 
 
 



 
Restauracyjna wędzarnia poleca: 
Baleron wędzony parzony    41pln/ 1kg 
Szynka wędzona parzona    41pln/ 1kg 
Boczek wędzony parzony    39zł/ 1kg 
Kiełbasa swojska wędzona (94%mięsa) 36pln/ 1kg 
Dania na święta i nie tylko: 
Pasztet domowy z żurawiną          6 zł/100gr.  
Polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim 
z pieczarkami        90 zł/ 1 kg 
Roladki kurczaka nadziewane grzybami 10 zł/100gr. 
Zrazy wołowe   w sosie własnym            15 zł/100gr. 
Galaretka wieprzowa                                6zł/ 1szt. 
Galaretka drobiowa                                   6zł/ 1szt. 
Zupa gulaszowa                                        20zł/ 1litr 
Strogonow wołowy                                   30zł/ 1litr 
Udziec z kurczaka nadziany pieczarkami 11 zł/1szt. 
Bigos                                                          24 zł/1itr 
Polecamy słodkości przygotowywane przez Szefa kuchni 
Makiełki                                    200gr           8 zł  
Kluski z makiem                        200gr           8 zł  
Makowiec                                  200gr           7 zł 
Sernik                                        200gr           7 zł 
Kompot z suszu                        200ml          6 zł 

Zamówienia przyjmujemy bezpośrednio w restauracji  
lub u kierowcy do 21 grudnia 2020r. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….. 
nr telefonu……………………..…………………….………………………………………. 
Adres……………………….……………………………………………………………………  

Odbiór osobisty: 23 grudnia w godzinach 12.00-18.00 w restauracji 
                                 24 grudnia w godzinach 9.00-12.00 w restauracji 

     Dowóz:      24 grudnia w godzinach 9.00-12.00 

www.salaoktan.pl/swieta2020 


