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Świąteczne 
śniadanie, to czas 

wyjątkowy dla całej 
rodziny, dlatego aby 

nadać Państwa 
świętom wyjątkowe-
go smaku nasz Szef 
Kuchni przygotował 

dla Was ofertę 
wielkanocnych dań 

na wynos.

Zamówienia należy 
składać do 16 kwietnia 
i odebrać je osobiście 

w sobotę wielknocną - 20 
kwietnia, w godzinach 

pracy restauracji.
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Dania zimne

Śledzie w śmietanie z koperkiem 
35 zł/0,5 kg

Wędzone wędliny własnego wyrobu 
55 zł/kg

Mięsa pieczyste: schab, karczek, brzuszek 
 65 zł/kg

Pasztet z ćwikłą
55 zł/kg

Tymbaliki wieprzowe 
35 zł/kg

Sałatka jarzynowa z pieczonych warzyw
35 zł/kg

Jajka faszerowane z wędzonym łososiem i kawiorem 
10 połówek - 40 zł

Zupy

Żurek na wędzonce
 40 zł/l

Krem chrzanowy z jajkiem
40 zł/l
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Dania ciepłe

Kaczka pieczona z miodem gryczanym 
cała ok. 2kg nie trybowana 100 zł/kg,

 trybowana 130 zł/kg

Kurczak kukurydziany faszerowany chałką,
podrobami i rodzynkami 

(ok.1kg)
70 zł/szt. 

Biała kiełbasa własnego wyrobu
50 zł/kg

Szynka pieczona w cytrusach 
(ok.1kg)
70 zł/szt. 

Ciasta

Baba wielkanocna ucierana 
43 zł 

Baba wielkanocna drożdżowa 
27 zł

Sernik z brzoskwiniami 
35 zł/kg

Mazurek Wielkanocny 
55 zł/ok. 0,5kg
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Państwa świąteczne 
dania zyskają 

jeszcze lepszych 
smaków, dzięki 

winom, które nasz 
Sommelier wyselek-
cjonował specjalnie 

na tę okazję.

Każde z poniższych win jest 
dostępne w naszej restau-

racji.
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Wina

Prosecco D.O.C. Veneto, Italy  
90 zł/but

Adesso Chardonnay, D.O.C. Veneto, Italy                                                                                   
wytrawne, z tropikalną nutą i fantastycznie długą 

końcówką, dobrze zrównoważone i zachwycające      
65 zł/but 

Adesso Pinot Grigio, D.O.C. Veneto, Italy                                                                                  
wytrawne, delikatne kwiatowe aromaty z nutami dojrzałych jabłek, 
w ustach niezwykle przyjemne, świeże, w końcówce lekko ziołowe 

65 zł/but 

Bouchard Pinot Noir, Burgundy, France                                                                                   
wytrawne, wiśnie, truskawki, maliny, delikatna mięta w tle,  świeże, delikatny tost 

65 zł/but 

Adesso Merlot, D.O.C. Veneto, Italy                                                                                           
wytrawne, aromaty porzeczki, śliwki,  fiołków, dobrze zbalansowane, eleganckie 

65 zł/but 

Adesso Cabernet Sauvignon, D.O.C. Veneto, Italy                                                                    
wytrawne, dojrzałe czerwone owoce, czarna porzeczka, delikatne, 
dobrze zbudowane, z lekką taniną i posmakiem owoców leśnych

75 zł/but 

Santa Helena Siglo De Oro Carmenere Reserva, 
Colchagua Valley, Chile                             

wytrawne, śliwki,  jagody, subtelne przyprawy, harmonijne, gładkie, 
o dobrej strukturze i wyraźnej owocowości, przyjemne taniny  w trwałym finale 

65 zł/but 



Kontakt

Zamówienia

735 161 535

Adres

Plac Kościuszki 6
95-070 Aleksandrów Łódzki


