


Spędź święta na odpoczynku i spotkaniach z bliskimi, a przygotowania  
do uczty zostaw nam! Przygotujemy dla Waszej rodziny pyszne, 
regionalne dania, które zachwycą wszystkich przy świątecznym stole.  
Nasza kuchnia jest inspirowana tradycyjnymi przepisami, aby Święta Bożego 
Narodzenia dla naszych gości miały jak najbardziej rodzinny charakter. 

Przystawki:                              porcja / cena
Łosoś gravadlax wędzony na zimno w koprze, burakach i wódce... 100g / 32 zł
Pasztet z dziczyzny z żurawiną............................................................... 200g / 20 zł
Pasztet z karpia z buraczkami w occie................................................... 160g / 18 zł
Śledzie 3 rodzaje (w oleju lnianym i sezamie,  
z cebulką, jabłkiem i śmietaną, z borowikami i migdałami).............. 160g / 22 zł
Tradycyjna sałatka jarzynowa................................................................. 230g / 15 zł
Sałatka ziemniaczana ze śledziem i burakami i piklami...................... 100g / 12 zł
Korzenny tatar śledziowy z jabłkiem..................................................... 120g / 20 zł

Zupy:                                                        porcja / cena
Barszcz czerwony z uszkami.................................................................. 350ml  /  13 zł
Krem z borowików.................................................................................. 350ml  /  16 zł
Barsz grzybowy....................................................................................... 350ml / 16 zł



Dania główne:                 cena za porcję
Wolno pieczona noga z kaczki, kluski buraczane, sos miodowo-cydrowy ...........
....................................................................................................... 42 zł za porcję 400g
Smażony karp panierowany z ziołami, ziemniak pieczony, kapusta z grzybami, 
sos piernikowy............................................................................ 36 zł za porcję 400g
Polędwiczka wieprzowa z boczkiem, ziemniaki gratine, sos grzybowy .............
....................................................................................................... 39 zł za porcję 350g
Polik wołowy, kremowe ziemniaki z musztardą francuską, sos winny .............
.....................................................................................................  37 zł za porcję 350g
Pierogi z kapustą i grzybami.................................................. 25 zł za porcję 250g
Pierogi z gęsiną.......................................................................... 27 zł za porcję 250g
Kulebiak z łosiem i szpinakiem, sos porowy........................40 zł za porcję 350g

Spiżarnia:                    porcja / cena
Marynowana dynia.................................................................................. 900ml / 15 zł
Powidła śliwkowe....................................................................................... 300ml  / 12 zł
Konfitura malinowa................................................................................. 300ml / 15 zł
Chutney gruszkowo jabłkowy z tymiankiem....................................... 300ml / 12 zł
Oliwa ziołowa........................................................................................... 200ml / 25 zł

Piekarnia i cukiernia:  porcja / cena
Rolada makowa z kandyzowaną pomarańczą...................................... 400g / 26 zł
Szarlotka na kruchym spodzie................................................................. 600g / 24 zł
Keks.............................................................................................................. 350g / 18 zł
Piernik z powidłami................................................................................... 400g / 30 zł
Chleb jabłkowy........................................................................................... 300g / 20 zł
Pierniczki.................................................................................................... 10 szt / 30 zł

Zamówienia składaj codziennie - aż do 20 grudnia.

Odbiór zamówień 23-24 grudnia. Możliwy dowóz do domu – zapytaj nas o szczegóły!

Gorąco polecamy  
wyjątkowe, 

świąteczne menu 
 Hotelu Pałac  

Mała Wieś




