


 Zupy 
Rybne consome z krewetkami i warzywami
Krem grzybowy z grzybów z polskich lasów
Wigilijny barszcz na głębokim wywarze  

      

13 pln/350ml
16 pln/350ml
10 pln/350ml

 

Menu świąteczne 
 wyjątkowy smak i spore porcje 

wybierz ilość porcji i stwórz swój idealny zestaw świąteczny 



 Dodatki
Paluszek z ciasta francuskiego z kapustą 
i grzybami
Paluszek francuski ze szpinakiem i fetą
Wigilijna kapusta z grzybami i nutą śliwki
Kapusta modra z rodzynkami i miodem 

                                Pierogi
Wigilijne pierogi z kapustą i grzybami, 
z duszoną cebulką 
Świąteczne pierogi ruskie z bekonowymi
skwarkami
Oryginalne pierogi z cielęciną i kurkami 
z emulsją grzybową   

      

6 pln/szt. 

7 pln/szt.
8 pln/200g
9 pln/200g

14 pln/5 szt. 

12 pln/5 szt.

22 pln/5 szt. 

 



 Dania rybne główne 
Filet z karpia z duszoną cebulką 
Filet z łososia na kolorowych warzywach 
jullienne
Polędwiczka z dorsza w sosie z trawą 
cytrynową i mlekiem kokosowym
Miruna na puree z zielonego groszku
Pstrąg królewski w sosie maślano-
koperkowym

               Dania mięsne główne 
Świąteczny bigos staropolski z mięsem 
i grzybami 
Tradycyjne zrazy (rolady) z wołowiny 
z klasycznym nadzienim 
Świąteczna kaczka po wielkopolsku
marynowana w jabłkach 
Pieczona szynka w sosie piernikowym 
z nutą cynamonu 

      

18 pln/140g 
29 pln/140g

25 pln/140g

19 pln/140g
22 pln/140g

15 pln/350g

25 pln/200g

23 pln/250g

20 pln/150g

 



 Zimne zakąski 
Świąteczny pasztet z kilku rodzajów mięs
w cieście francuskim
Carpaccio z polędwiczek z chutneyem z 
gorzkich pomarańczy
Płatki schabowe z kremem chrzanowym
Wigilijny pstrąg królewski w galarecie
Wigilijny łosoś w galarecie
Świąteczna ryba po grecku
Śledź wigilijny z dipem żurawinowym
Tradycyjne matyjasy w śmietanie 
z cebulą
Skandynawski śledź na różowo
Sałatka tradycyjna jarzynowa w 
plasterkach szynki

10 pln/100g 

14 pln/100g

10 pln/100g
13 pln/100g
15 pln/100g
11 pln/100g
12 pln/100g
10 pln/100g
 
12 pln/100g
13 pln/100g



 Wędzarnia RAUT 
Aromatyczna pierś z kaczki 
Domowy ser wiejski w ziołach (1 szt)
Domowy ser wiejski w papryce (1 szt)
Wyrazisty boczek
Delikatny soczysty schab
Smalec naszej produkcji w różnych
odsłonach (w słoiczku)

18 pln/100g
15 pln/250g
15 pln/250g
12 pln/100g
14 pln/100g
12 pln/160g

"Wędzarnia RAUT "
oryginalne produkty wędzone drewnem olchowym 

w naszej wędzarni 




