
OFERTA ŚWIĄTECZNA 2022 nr: …….………..……..…. 
                Zlecenia przyjmowane są do dnia 20 grudnia drogą e-mailową: biuro@zmysly.elblag.pl, 
                                    w lokalu, Messengerem oraz pod numerem telefonu 662-353-888 

 
Imię i nazwisko …............................................................................................................. .............. .......................  Odbiór dnia/godzina…............................. …....................................... ..................... 

Tel. …………………………………………………………………..  Dostawa adres ………………………………………………………………….…………………………………….……………………………….…..  
 

NA CIEPŁO 

Barszcz czerwony (słoik)                                                                                      26zł/900ml………………………..….……… 

Żur po warmińsku z laską białej kiełbasy (słoik)                                              45zł/900ml……………………..……….…… 

Wigilijna zupa grzybowa z łazankami (słoik)                                                    39zł/900ml……………………..…….……… 

Pstrąg w całości pieczony z pudrem z orzechów laskowych (ok. 250g)      35zł/szt……………………….…..….……….. 

Smażony stek  z halibuta (porcja ok. 250g)                                                      38zł/porcja………………………..….……… 

Halibut  w śmietanie z pietruchą i pieczarkami (porcja ok. 340g)                45zł/porcja…………………….…..………… 

Schab rolowany z pieczarkami w sosie śmietanowo-grzyb. (ok. 220g)       22zł/porcja……………………….……….…   

Kaczka pieczona w ziołach faszerowana jabłkami i śliwkami  (cała/pół)    99zł/kg. ………………….……….……………    

Ręcznie lepione pierogi z kapustą i suszonymi grzybami (10szt)                 35zł/zest……………..…….…….………….. 

Ręcznie lepione uszka z grzybami (20szt)                                                         24zł/zest……………..….….………..…..… 

Krokiet z kapustą i suszonymi grzybami                                                           10zł/szt………………………………………… 

Krokiet z farszem ziemniaczano-twarogowym i ziołowym pieprzem         10zł/szt……………….……….…………..…… 

Pasztecik z kapustą i grzybami                                                                           6zł/szt………………..………………………… 
 

NATURALNIE WĘDZONE W NASZEJ WĘDZARNI (pak. po ok.500g) 

Schab swojski 28zł/0,5kg…………..……………….….….…..      Karkówka 28zł/0,5kg…………………………..……...………….. 

Szynka wiejska 28zł/0,5kg………………..…..……………….       Kiełbasa wędzona 28zł/0,5kg……………………....………… 
 

NA ZIMN0 

Golonka w galarecie (słoik)                                                                               16zł/300ml…………………….……...……… 

Dorsz po grecku z warzywami w pomidorach (min. 300g)                          12zł/100g…………………………….….…….. 

Pasta z wędzonej makreli z pomidorami, białym serem i koprem (min.300) 10zł/100g……………………..………….….… 

Śledź w śmietanie z porem i jabłkami (min. 300g)                                        8zł/100g……………………..……………….… 

Tradycyjny śledź w oleju z grubo mielonym pieprzem  (min. 300g)           8zł/100g………….……………………….…… 

Sałatka jarzynowa tradycyjnie na święta (min. 300g)                                   7zł/100g………………….……….……….……  

Świąteczny pstrąg w galarecie w całości (ok. 500g)                                      49zł/szt……………..…………………………… 

Pasztet z kaczki (foremka ok. 450g)                                                                 49zł/foremka…………………………….…… 

Świeżo pieczony chleb pszenno-żytni (ok. 1kg)                                             18zł/bochenek………………….…………… 
 

NA SŁODKO 

Świąteczne tarty: Snikers / Cynamon z mascarpone fi 20 (ok. 1,3kg)       120zł/szt………………………………...……… 

Świąteczny sernik Oreo fi 22 (ok. 2kg)                                                  140zł/szt………………………………..……… 

Orzechowiec z miodem i kajmakiem fi 22 (ok. 1,7kg)                                  145zł/szt………………………………...……… 

Szarlotka o świątecznym cynamonowym aromacie (ok. 2kg)                    120zł/szt……………..…………………...…… 

Makowiec - warkocz zawijany (ok. 1,1kg)                                                      60zł/szt…………………………….…...………          

Box 3-rodzaje ciasta: szarlotka/sernik/orzechowiec (ok. 1,5kg)                120zł/zestaw………..…………………...…… 

Tradycyjne pierniki z dziurką na choinkę i do schrupania (400g)               35zł/zestaw………..…..………..…………… 

Kolorowe pierniczki ręcznie malowane (kartonik 130g/folia 200g)          35zł/zestaw………………….……..…….…… 

Piernik ręcznie zdobiony:  Renifer/ Choinka (1 szt.)                                     7zł/szt………………………..….……….……… 

Kruche ciasteczka gwiazdki z cukrem (opakowanie 200g)                          22zł/zestaw……………...……………....…… 
 

*Do cen  doliczamy opakowania jednorazowe. Ciasta pieczemy w okrągłych blaszkach i świątecznie dekorujemy. 
Restauracja Zmysły ul. Rybacka 46-47 Elbląg, tel.662-353-888, manager 660-330-866 


