
 

   WIELKANOC 2022  oferta nr: ………………     
 

     Zlecenia przyjmowane są do 13-04-2022r. drogą e-mailową 
             biuro@zmysly.elblag.pl, w lokalu, Messengerem 
                 oraz pod numerem telefonu 662-353-888 
 

 Zlecenie z dn. ……….….…….. Odbiór dn…….………..………godz.………………………………………     
 

Dostawa/dres ………………………..………………….……………… Przyjął……………...……..……..… 
 

Imię i nazwisko…................................................................................. Tel ....................... ................................. 
 

DANIA NA CIEPŁO 

 Barszcz biały z jajkiem (słoik)                                                                             900ml / 32,00 zł …..................... 

 Krem chrzanowo-czosnkowy WEGE (słoik)                                                      |900ml / 35,00 zł …..................... 

 Żur warmiński z białą kiełbasą (słoik)                                                                 900ml / 35,00 zł …..................... 

 Bigos ze swojskimi wędzonkami (słoik)                                                              900ml / 38,00 zł …..................... 

 Kaczka pieczona z jabłkami (cała)                                                                      sztuka / 120,00 zł …................... 

 Stek z halibuta smażony na maśle klarowanym (dzwonek)(ok 200g)                |porcja/ 25,00 zł ………..………                

 Schab z kością z karmelizowaną szalotką i sosem pieprzowym (ok. 600g)       |porcja / 55,00 zł …...................... 

 Sandacz na kremowym szpinaku z grzybami i szalotką (ok. 300g)                    porcja / 50,00 zł …...................... 

 Pierogi z kapustą i grzybami                                                                               10szt / 28,00 zł………………… 

 Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowo-śmietanowym (ok. 220g)                  porcja / 29,00 zł …..................... 

 Boeuf Strogonow z wędzoną papryką                                                                100g / 15,00 zł …....................... 

 Biała kiełbasa w sosie chrzanowym                                                                    100g / 9,00 zł …........................ 
 

 PRZEKĄSKI ZIMNE 

 Rolada ze schabu ze szpinakiem i grzybami                                                       100g / 9,00 zł …........................ 

 Długo pieczony boczek z majerankiem, musztardą i ziołami                             100g / 9,00 zł …........................ 

 Pieczony pasztet z kaczki (ok. 450g)                                                                   foremka / 49,00 zł …................. 

 Świąteczna pasta jajeczna ze szczypiorkiem i porem                                            100g/ 8,00 zł…………………… 

 Carpaccio z pieczonego buraka z serem kozim, orzechami i rukolą (ok. 400g)      porcja / 35,00 zł ….................... 

 Pasta z wędzonej makreli z pomidorami i twarożkiem                                       100g/ 10,00 zł………………… 

 Galareta wieprzowa z golonek z czosnkiem (słoik)                                            300ml / 15,00 zł ….................... 

 Kotleciki wieprzowe w zalewie słodko-kwaśnej (słoik)                                     460ml / 18,00 zł ….................... 

 Tatar z łososia z piklami                                                                                      100g / 19,00 zł …..................... 

 Sałatka jarzynowa tradycyjna                                               100g / 6,00 zł …....................... 

 Jaja faszerowane podgrzybkami i szpinakiem (5sztuk)                                       porcja / 18,00 zł ….................... 

 Jaja faszerowane pastą z pstrąga wędzonego (5sztuk)                                        porcja / 18,00 zł ….................... 

 Jaja faszerowane szynką cotto i szczypiorkiem (5sztuk)                                     porcja / 18,00 zł ….................... 

 Chleb pszenno-żytni na zakwasie (ok. 900g)                                                      sztuka / 18,00 zł ….................... 
 

 NA SŁODKO 

 Mazurek dekoracyjny ręcznie zdobiony (ok. 360g)                                                      sztuka / 38,00 zł ………........... 

 Babka Wielkanocna (ok. 1,1kg)                                                                   |sztuka / 55,00 zł ………........... 

 Makowiec zawijany (ok. 1kg)                                                                          |  sztuka / 49,00 zł ……............... 

 Świąteczna szarlotka pod bezą (min. zamówienie 1kg)                                    | kg / 55,00 zł …......................... 

 Sernik królewski z ciemną kruszonką fi 22 (ok. 2 kg)                                      | sztuka / 100,00 zł …................. 

 Świąteczne tarty: Snickers / Cynamon fi 20 (ok. 1,3 kg)                                    sztuka / 110,00 zł ……………. 

 Kruche ciasteczka (gwiazdki z cukrem/ kwiatki z marmoladą)                          opakowanie / 14,00 zł ….......... 

 
  

*Do cen zamówionych potraw doliczamy opakowania jednorazowe.  Min. zamówienie: 300g/0,5kg/3 porcje/1 szt./słoik 

 

                                Restauracja „Zmysły” ul. Rybacka 46-47  tel. 662-353-888, manager 660-330-866 

 


