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ZIMNE ZAKĄSKI  
 

Lp. ZIMNE ZAKASKI – zamówienie min. 4 porcje z danego rodzaju 
CENA porcja/waga  

 
DANIA MIĘSNE  

1. 
mięsa pieczone - mix w galarecie (schab, polędwica, drób, 
karkówka) 

8,00 zł ok. 70 gram 

2. schab ze śliwką lub morelą  8,00 zł ok. 70 gram 

3. schab z sosem tatarskim  8,00 zł ok. 70 gram 

4. polędwica z pomidorem suszonym i kaparami  8,50 zł ok. 70 gram 

5. 
terrina drobiowa do wyboru: z marchewką/orzechem 
laskowym/szpinakiem/pieczarkami/zielonym groszkiem  

8,00 zł ok. 70 gram 

6. roladka z kurczaka w boczku ze szpinakiem  8,00 zł ok. 70 gram 

7. kaczka (filet) w pomarańczach z rozmarynem  8,50 zł ok. 70 gram 

8. tatar wołowy z jajem przepiórki  8,50 zł ok. 50 gram 

 DANIA RYBNE    
9. śledź z żurawiną na słodko-kwaśno  6,50 zł ok. 70 gram 

10. śledź z cebulką i grzybkami leśnymi w oleju  7,00 zł ok. 70 gram 

11. śledź w oleju z cebulką  6,50 zł ok. 70 gram 

12. śledź z suszonymi pomidorami  6,50 zł ok. 70 gram 

13. śledź w sosie tatarskim  7,00 zł ok. 70 gram 

14. roladka z łososiem ze szpinakiem w boczku  11,00 zł ok. 70 gram 

15. tymbaliki rybne (kubek) 7,00 zł ok. 150 gram 

16. terrina rybna z warzywami  8,50 zł ok. 70 gram 

17. ryba w galarecie mix (sandacz, łosoś, pstrąg) 14,00 zł ok. 70 gram 

18. ryba w galarecie morszczuk  10,00 zł ok. 70 gram 

19. ryba w galarecie sandacz  13,00 zł ok. 70 gram 

20. ryba w galarecie łosoś  15,00 zł ok. 70 gram 

21. ryba w galarecie pstrąg  12,50 zł ok. 70 gram 

22. ryba w pomidorach i cebulce  8,00 zł ok. 70 gram 

23. ryba po grecku  8,00 zł ok. 70 gram 

24. ryba w marynacie  8,50 zł ok. 70 gram 

25. łosoś rolada z serkiem chrzanowym  10,00 zł ok. 70 gram 

26. łosoś z jajem  7,50 zł ok. 70 gram 

27. tatar z łososia z kaparami  11,00 zł ok. 50 gram 

 SAŁATKI   

28. 
sałatka z kurczaka z owocami i prażonymi nasionami (sos 
majonezowy) 

11,00 zł ok. 150 gram 

29. sałatka jarzynowa tradycyjna (3 kulki na porcję)  9,50 zł ok. 150 gram 

30. sałatka jarzynowa tradycyjna w szynce (2 rulony na porcje) 10,50 zł ok. 70 gram 

31. 
sałatka z gruszką (rukola, gruszka, ser feta, pomidor suszony, 
orzech włoski, lekki sos ) 

12,00 zł ok.150 gram 

32. 
sałatka warstwowa ze śledziem (śledź, buraczki, jaja, ogórek 
konserwowy, cebulka, sos majonezowy) 

11,00 zł ok. 150 gram 

33. 
sałatka z grillowanym kurczakiem (grillowany kurczak, grillowana 
papryka, sałata, parmezan, lekki sos ) 

12,50 zł ok. 150 gram 

34. 
sałatka z kurczakiem w sezamie (sałata, kurczak w sezamie, 
suszone pomidory, pistacje, sos ) 

16,50 zł ok. 150 gram 

35. 
sałatka z awokado (sałata, awokado, ogórek zielony, jaja, oliwki, 
sos lekki) 

10,00 zł ok. 150 gram 

36. 
sałatka z pomarańczą (rukola, pomarańcza, ser lazur, orzechy 
włoskie, sos lekki)  

11,50 zł ok. 150 gram 
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37. 
sałatka z granatem (sałata, ser camembert, szynka parmeńska, 
granat, sos lekki)  

11,50 zł ok. 150 gram 

38. 
sałatka włoska (sałata, pomidor suszony, pomidor koktajlowy, 
oliwki, mozzarella, sos winegret)  

12,00 zł ok. 150 gram 

39. 
sałatka szefa (brokuły, jaja, pomidor, pora, sos majonezowo-
jogurtowy) 

11,50 zł ok. 150 gram 

40. 
sałatka grecka (sałata, pomidor, ogórek zielony, ser feta, oliwki, 
cebulka, sos winegret ) 

11,50 zł ok. 150 gram 

41. sałatka gyros z kurczakiem  13,50 zł ok. 150 gram 

42. 
sałatka z buraczkiem pieczonym (rukola, buraczek, ser feta, 
prażone nasiona, sos lekki)  

10,00 zł ok. 150 gram 

43. 
sałatka z kaszą bulgur i tuńczykiem (kasza bulgur, soczewica, 
fasola, tuńczyk, pomidor suszony, sos lekki)   

10,00 zł ok. 150 gram 

44. 
sałatka z kurczakiem i sosem czosnkowym (sałata, pomidor, 
ogórek zielony, cebula czerwona, sos czosnkowy)  

12,50 zł ok. 150 gram 

45. 
sałatka z polędwiczkami (sałata, pieczone polędwiczki, papryka, 
oliwki, sos lekki) 

11,50 zł ok. 150 gram 

46. 
sałatka z chipsami z boczku (sałata, pomidor, ogórek, zielony, 
słonecznik prażony, ser lazur, sos jogurtowo-czosnkowy)  

11,50 zł ok. 150 gram 

 POZOSTAŁE  
 

47. 
babeczki wytrawne (gorgonzola i orzech włoski/pesto 
pomidorowe/sałatka z tuńczyka/sałatka krabowa) 

6,50 zł 1 szt. 

48. smalec domowy ze skwarkami w chlebie  18,00 zł 1 szt. 

49. pasztet wieprzowo - drobiowy w foremce 20,00 zł 1szt. - 0,5 kg 

50. szparaga w szynce z serem chrzanowym (2 rulony na porcję) 8,50 zł 70 gram 

51. szynka nadziewana twarożkiem w galarecie (2 rulony na porcję) 8,50 zł 70 gram 

52. melon w szynce parmeńskiej z parmezanem (2 łódeczki na porcję)  8,00 zł 70 gram 

53. pomidorki koktajlowe faszerowane serem fetą smakową  6,50 zł 3 szt. na porcje 

54. pieczarki faszerowane mięsem i zapiekane serem  4,00 zł 1 szt. duża na porcję 

55. pieczarki faszerowane warzywami i zapiekane serem  4,00 zł 1 szt. duża na porcję 

56. 
tartinki smakowe (z wędzonym pstrągiem i twarożkiem/z 
mozzarellą, pomidorem i bazylią/z pasztetem pieczonym i 
żurawiną itp. 

6,00 zł 1 szt. 

57. zimne nóżki drobiowe (kubek) 6,00 zł 1 szt. 

58. zimne nóżki wieprzowe (kubek) 6,00 zł 1 szt. 

59. tortilla vege ( 8 kawałków)  25,00 zł ok. 300 gram  

60. tortilla mięsna ( 8 kawałków) 25,00 zł ok. 300 gram  

 
Wypieki/desery 

 
 61. sernik śmietankowy z rodzynkami  58,00 zł 1 kg 

62. szarlotka (zamówienie minimum 2 kg – okrągła blacha) 48,00 zł 1 kg 

63. 
tort bezowy z bakaliami, masa: ser mascarpone ze śmietaną 
(zamówienie minimum  2 kg) 

78,00 zł 1 kg 

64. 
tort owocowy (np. truskawka, borówka, malina itp.) masa: ser 
mascarpone ze śmietaną (zamówienie minimum 2 kg) 

85,00 zł 1 kg 

65. 
deserki (tiramisu/sernik na zimno z owocami/ panna cotta z 
malinowym musem/chia z owocami ) 

8,00 zł 100 gram 

 

 
posiłki możemy przygotować: 

  

 
w pojemnikach jednorazowych (zapewnia Wityng) - płatne  

  

 
można dowieźć własną porcelanę 

  

 
można wynająć od nas porcelanę – kaucja 30 zł/sztuka  

   


