
 

 

 

 

 

 

 

 

Menu  

Komosianka 

 
Apetyt rośnie w miarę jedzenia… 

 

 

 



 

 

 

PRZYSTAWKI 

Staropolski  smalec z pieczywem i kiszonym ogórkiem 80g/80g/80g..12 zł 
Homemade lard with pickled cucumber served with bread                             
 

Wigierskie sielawki smażone podawane z pieczywem 180g/80g….....19 zł 
Regional lake fish fried served with bread                                                  
 

 

 

SAŁATKI 

„Komosianka” (komosa ryżowa, rukola, pomidor, kukurydza, orzechy 

włoskie, mięta, ser sałatkowy, sos ziołowy)    200g………….……….22 zł 
 Salad with quinoa, arugula, tomato,  corn, nut, mint, white chees, herb sauce 

               

 

Sałatka z boczkiem (mix sałat, ogórek zielony, pomidory suszone, chipsy z 

boczku, czerwona cebula, sos czosnkowy) 200g ………..25 zł  

 Salad with bacon  (mix salad, cucumber, dry tomato, bacon, onion, garlic 

sauce)                                            
  

                                                        

                                  

ZUPY 

Rosół domowy z makaronem    300ml ……………………………..10 zł 
Chicken soup with noodles                

                                                               

                                                              

Żurek na zakwasie z jajkiem 300ml ………...………………….…..11 zł 
Sour soup with egg and sausage               

 

 



 

 

DANIA GŁÓWNE 

RYBY(FISH)                         

 

Pieczony sandacz z chili, imbirem i dymką,  serwowany z sałatką z 

zielonych warzyw i purre ziemniaczanym 150g/120g/80g…….……...38 zł 
Grilled perch with chili, ginger and spring onions, served whit green vegetable 

salad and boiled potatoes   
 

 
Smażony miętus w chrupiącej panierce z łódeczkami ziemniaczanymi  

pod serową pierzynką i sałatką ze świeżych warzyw 180g/120g/80g..39 zł    
Fried burbot in crispy coating served with baked  potatoes             
 

         

 

 

       MIĘSA(MEAT) 

 

Schabowy z pieczarkami zapiekany serem na czerwonej kapuście  

                             z ziemniakami gotowanymi 170g/120g/80g ……….26 zł 
 Pork schnitzel whit champignon and cheese served  on red cabbage with boiled 

potatoes     

 

 

Złocista golonka w miodowo – piwnej glazurze wraz z puree z 

akcentem muszkatołowym i sałatką z ogórka kiszonego 300g/120g/80g ……35 zł 
Knuckle glazed honey - beer served with puree potatoes and cucumber salad     

       

Policzki wołowe w sosie demi glace  z delikatnymi kopytkami   

          podawane z surówką z marchewki 200g/120g/80g ………….….35 zł 
Beef cheeck with demi glace souce served with potato dumplings  and carrot 

leek salad 

 

 



 

 

 

    DANIA Z DROBIU  

Roladka z kurczaka ze szpinakiem i serem feta 

           na kruchej sałacie z dzikim risotto 150g /120g/80g……..........….29 zł 
Chicken roulade with spinach and feta cheese served with salad  and rice 

 

Udko kaczki na sosie śliwkowo – cynamonowym  

 z aksamitnymi kluskami oraz buraczkami   300 g/120g/80g………..….36 zł 

Baked duck leg on plum cinamone sauce  with potato dumplings and beetroot   

 

 

 

REGIONALNIE (dostĘpnE w wybrane dni) 

Reginally (the availability in some days) 

Placki ziemniaczane podawane ze śmietaną……………… 16 zł/4 szt 
Potato pancakes served with sour cream     
                                             

Domowe kartacze  z zasmażką podawane z bukietem surówek 

(dostępne w weekendy)  ……………………………………………24 zł/2 szt 
 

Babka ziemniaczana z okrasą podawana ze śmietaną i zestawem 

surówek 300g…………………………………………….………..20 zł  
Potato cake with cream and salad           

 

Kiszka biała ziemniaczana podawana z sosem czosnkowym i  

zestawem surówek 300 g …………………………………..……..20 zł 
Potato sausage with garlic sauce  and salad              

         

         

Placki kamedulskie  350g ………………………………….……..25 zł 
Potato pancakes with goulash                                                                          

 



 

 

DANIa wegetariaŃSKIE 

 

Gołąbki mnicha  (danie vege, bezglutenowe)……………………………29 zł/2szt 
 

 

 

PIEROGI (DUMPLINGS) 

 

Pierogi ręcznie lepione  (z mięsem, ruskie, ) ……………….8 szt /22 zł 
Homemade dumplings (russian-style, with meat, with fruits)           

 

DANIE DLA DZIECI 
 

Chrupiące kęski kurczaka  

                  podawane z frytkami i ketchupem 120g/100g……..…….16 zł 
Chicken fillet with crispy batter served with french fries and ketchup         

 

Naleśniki z domowym dżemem/ z serem …………………….15 zł/ 2 szt 
Pancakes with homemade jam/with sweet cheese               

 

 

DESER 

 
                                                                                  

Szarlotka na ciepło z lodami   100g …..…………………...………..12 zł 
Ice cream dessert 

 

Domowe ciasto     150g …………………………………………10 zł 
Homemade cake              



 

 

NAPOJE GORĄCE 

Herbata/ Tea 300ml .…………………………………………………………8 zł 

Rozgrzewająca herbata z owocami/ Tea 300ml ……..………………………9 zł 

Espresso / Podwójne espresso 40ml/80ml…………..………...………. 6 zł/ 8 zł 

Kawa czarna / Coffee 180 ml………………………………………………  7 zł 

Kawa z mlekiem  / Coffee with milk 200 ml………………………………. 8 zł 

Cappuccino 250 ml…………………...……………………….. 9 zł 

Latte 250 ml…………………………………………..……..10 zł 

NAPOJE ZIMNE 

Woda gazowana/niegazowana 0,3 l ………………………..…….  4 zł 
Sparkling water/still water 0,3 l                      
                                                  

Woda niegazowana z cytryną podawana w dzbanku 1l………....5 zł 
Still water with lemon served in a jug            
                                           

Sok pomarańczowy/ Sok jabłkowy 0,2 l……………………...………  5 zł 
Orange juice/ Apple juice 0,2 l            . 
                                                            

Domowy kompot owocowy podawany w dzbanku 1l……………..7 zł 
Homemade friut compote served in a jug                
                                         

Pepsi/ Mirinda/ 7up/ Tonic 0,2 l …………………………………………… 5 zł 

Pigwoniada klasyczna  /kwaśna / z miodem / z herbatą 0,3 l ……….…….  9 zł 

Napój energetyczny 0,25ml……………………………….…….. 8 zł 

 

 

 

 



 

 

 

ALKOHOLE 

PIWO/ beer 

Tyskie 0,5 l/but………………….………………………….………………. 9 zł 

Piwo bezalkoholowe 0,5l/but……………………………………….…..….  9 zł 

Kormoran Jasn 0,5l/but……………..…..……………………………...…  10 zł 

Belfast ciemne 0,5l/but…………………………………………….……….12 zł 

Piwo na miodzie gryczanym 0,5l/but………………………………………12 zł 

Wiśnia w Piwie/ Śliwka w Piwie 0,5 l/but………...……………………….12 zł 

Piwo litewskie (Svyturys) 0,5l/but…………………………………………12 zł 

Regionalne piwo z Suwałk (Wigry, Kamedulskie, Jaćwing)0,5l/but……... 13 zł 

Regionalne piwo z Suwałk – Północne Mocne 7,5% 0,5l/but……………..14 zł 

Wino grzane 200ml…..………….…….…..…………………………..……. 10 zł 

Piwo grzane 0,5 l……………..….……………………………….………. 12 zł 

 

 

WINO 

Karta win 

 

 

 

 

 



 

 

Wykaz składników i alergenów dla dań w menu restauracji Komosianka 

Przystawki: 

Smalec – podgardle, jabłko, cebula, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól, ogórek 

kiszony, pieczywo Alergeny: gluten 

Sielawki –sielawki, pieczywo, olej, mąka, sól, cytryna Alergeny: gluten, ryby i produkty 

pochodne 

Carrpaccio z buraka – buraki, sałata mix, olej, ser sałatkowy, sól, lody chrzanowe (śmietanka 

30%, jajka, cukier puder, chrzan, cukier biały, sól), oliwa z oliwek, ocet balsamiczny, 

oregano, pieprz, cukier Alergeny: jaja i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, 

gorczyca i produkty pochodne 

Sałatki: 

Komosianka – komosa ryżowa, rukola, pomidor, kukurydza, orzechy włoskie, mieta, ser 

sałatkowy, sos ziołowy (pietruszka natka, koperek, bazylia suszona, bazylia świeża, 

musztarda, sól, pieprz, miód, kwasek cytrynowy) Alergeny: mleko i produkty pochodne, 

orzechy, gorczyca i produkty pochodne 

Sałatka z kurczakiem – pierś z kurczaka, mix sałat, ogórek zielony, winogrona, migdały, 

marchewka, sos ziołowy (pietruszka natka, koperek, bazylia suszona, bazylia świeża, 

musztarda, sól, pieprz, miód, kwasek cytrynowy), sól, pieprz Alergeny: gorczyca i produkty 

pochodne 

Sałatka z łososiem wędzonym – sałata lodowa, łosoś wędzony, pomidor, czerwona cebula, 

ogórek, jajko, sos ziołowy z pietruszką ( pietruszka natka, koperek, musztarda, sól, pieprz, 

miód, kwasek cytrynowy) Alergeny: jajka i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, 

gorczyca i produkty pochodne 

Zupy: 

Rosół z makaronem- porcja rosołowa z kurczaka, makaron, pietruszka, seler, marchew, 

cebula, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny ziarnisty, sól, nać pietruszki Alergeny: 

gluten, jaja i produkty pochodne, seler i produkty pochodne 

Chłodnik z jajkiem – kefir, zsiadłe mleko, jogurt naturalny, ogórek, rzodkiewka, szczypior, 

buraki, koperek, sól, pieprz, cukier, kwasek cytrynowy, jajko Alergeny: jaja i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne 

Ryby: 

Pstrąg pieczony- pstrąg, masło, sól, pieprz, czosnek, koper, olej rzepakowy cząstki 

ziemniaków, frytura, papryka, cebula, cukinia, cytryna Alergeny: ryby i produkty pochodne, 

mleko i produkty pochodne 



 

 

Sandacz z chili – sandacz, chili, imbir, rozmaryn, olej rzepakowy, sól pieprz, ziemniaki, 

masło, mix sałat, ogórek, pomidor, papryka, sos ziołowy (pietruszka natka, koperek, bazylia 

suszona, bazylia świeża, musztarda, sól, pieprz, miód, kwasek cytrynowy) Alergeny: ryby i 

produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, gorczyca i produkty pochodne 

Smażony miętus – miętus, sól, pieprz, jajko, bułka tarta, olej rzepakowy, łódeczki 

ziemniaków, frytura, mix sałat, ogórek, pomidor, papryka, sos ziołowy (pietruszka natka, 

koperek, bazylia suszona, bazylia świeża, musztarda, sól, pieprz, miód, kwasek cytrynowy 

Alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty 

pochodne, gorczyca i produkty pochodne 

Mięsa: 

Schabowy – schab, sól, pieprz, jajko, bułka tarta, olej rzepakowy, ziemniaki, koperek, kapusta 

czerwona, kwasek cytrynowy, majonez Alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne 

Golonka – golonka, sól peklowa, miód, piwo, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, 

gałka muszkatołowa, ziemniaki, ogórek kiszony, cebula, musztarda Alergeny: gorczyca i 

produkty pochodne 

Policzki wołowe - policzki wołowe, ziemniaki, por, pietruszka korzeń, śmietanka 30%, 

marchew, pieprz ziarnisty, liść laurowy, ziele angielskie, sól, musztarda, seler, mąka 

Alergeny: gluten, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, gorczyca i 

produkty pochodne 

Grillowana pierś z kurczaka – pierś z kurczaka, sól, pieprz, olej rzepakowy, mix sałat, ogórek, 

pomidor, papryka, sos ziołowy (pietruszka natka, koperek, bazylia suszona, bazylia świeża, 

musztarda, sól, pieprz, miód, kwasek cytrynowy), ryż dziki Alergeny: gorczyca i produkty 

pochodne 

Udko z kaczki – udko z kaczki, sól, pieprz, rozmaryn, czosnek, wino czerwone, cynamon, 

żurawina, śliwki, ziemniaki, mąka ziemniaczana, buraki, cebula, kwasek cytrynowy, masło, 

koperek Alergeny: jajka i produkty pochodne 

Regionalnie: 

Placki ziemniaczane ze śmietaną -  ziemniaki, jajka, mąka pszenna, sól, pieprz, czosnek, 

cebula, śmietana 18% Alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, mleko i produkty 

pochodne 

Kartacze – ziemniaki, cebula, sól, pieprz, łopatka wieprzowa, czosnek, boczek wędzony, 

kapusta biała, kapusta czerwona, marchew, majonez, śmietana Alergeny: mleko i produkty 

pochodne 

Kiszka ziemniaczana – ziemniaki, jajka, sól, pieprz, cebula, czosnek, jogurt naturalny, 

majonez, miód, kapusta biała, kapusta czerwona, marchew Alergeny: jajka i produkty 

pochodne, mleko i produkty pochodne 



 

 

Babka ziemniaczana - ziemniaki, jajka, mąka, sól, pieprz, cebula, śmietana 18% kapusta biała, 

kapusta czerwona, marchew, majonez Alergeny: gluten, jajka i produkty pochodne, mleko i 

produkty pochodne 

Placki kamedulskie -  ziemniaki, jajka, mąka pszenna, sól, pieprz, czosnek, cebula, śmietana 

18%, łopatka wieprzowa, marchew, papryka, liść laurowy, ziele angielskie, koncentrat 

pomidorowy Alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne 

Gołąbki mnicha – kapusta, kasza gryczana, marchew, cebula, sól, pieprz, pestki słonecznika, 

koncentrat pomidorowy Alergeny: brak 

Pierogi: 

Pierogi z mięsem – mąka pszenna, jajko, sól, łopatka wieprzowa, podgardle, ziele angielskie, 

liść laurowy, cebula, czosnek, boczek wędzony Alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne,  

Pierogi ruskie – mąka pszenna, jajko, sól, ziemniaki, twaróg, cebula, pieprz, boczek wędzony 

Alergeny: gluten, jajka i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne 

Pierogi z owocami – mąka pszenna, jajka, truskawka, śliwka, wiśnia, jagoda, cukier, śmietana 

18% Alergeny: gluten, jajka i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne 

Dania dla dzieci: 

Polędwiczki z kurczaka – filet z kurczaka, sól, pieprz, płatki kukurydziane, frytura, frytki, 

ketchup Alergeny: jaja i produkty pochodne 

Naleśniki z dżemem – jajka, mleko, olej rzepakowy, mąka pszenna, jabłka, truskawki, cukier, 

bita śmietanka Alergeny: gluten, jajka i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne 

Naleśniki z serem – jajka, mleko, olej rzepakowy, mąka pszenna, twaróg, śmietana, cukier 

wanilinowy, cukier, bita śmietanka Alergeny: gluten, jajka i produkty pochodne, mleko i 

produkty pochodne 

Desery: 

Deser lodowy – lody, bita śmietana, borówka, truskawka, malina, ananas, banan, orzechy 

Alergeny: mleko i produkty pochodne, orzechy 

Babeczka marchewkowa – marchew, jajka, mleko, olej rzepakowy, mąka, lody z rokitnika 

Alergeny: gluten, jajka i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne 

Szarlotka – masło, jajka, mąka pszenna, cukier, jabłka, cynamon Alergeny: gluten, jajka i 

produkty pochodne, mleko i produkty pochodne 

Sernik – biszkopty, twaróg, serek waniliowy, cukier, masło, czekolada Alergeny: gluten, jajka 

i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne 

 



 

 

 

 

 

 

 

HaSŁO DO WI-FI : dwojak042011 

 
 
 
 
 

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, takie jak komunie, 
chrzciny, spotkania rodzinne i firmowe . Jesteśmy otwarci na 
Państwa życzenia odnośnie wyboru sali, ustawienia stołów 

oraz ułożenia menu.  
 

Każdą ofertę przygotujemy indywidualnie i dostosujemy do 
Państwa 

najwyższych oczekiwań. 
. 

Więcej informacji: 
e-mail: komosianka@hutta.pl 

Tel:502-272-701 
 


