
Kategoria NAZWA POTRAWY CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Schab wędzony, baleron wędzony, szynka w siatce 4,50 zł -  zł                            
Polędwiczka wędzona z kija 5,50 zł -  zł                            
Zebra wędzone w paskach 3,80 zł -  zł                            
Boczek rolowany wędzony 4,50 zł -  zł                            
Kiełbasa wiejska 3,80 zł -  zł                            
Kiełbasa biała surowa 3,00 zł -  zł                            
Kiełbasa biała parzona 3,50 zł -  zł                            
Schab pieczony w majeranku, karczek pieczony w papryce, boczek rolowany pieczony 4,60 zł -  zł                            
Schab pieczony ze śliwka 5,20 zł -  zł                            
Pasztet mieszany z żurawiną, orzechami, ze śliwką foremka 0,9kg* 30,00 zł -  zł                            
Pasztet z dziczyzny, z gęsiną foremka 0,9 kg* 40,00 zł -  zł                            

Przystawki
Jajka faszerowane po polsku - 12 połówek 19,00 zł -  zł                            
Jajka faszerowane – 12 połówek (pasta szynkowa, tuńczyk, łosoś wędzony z kiełkami) 24,00 zł -  zł                            

VEG Pasta jajeczna z jaj BIO ze szczypiorkiem 100g 24,00 zł -  zł                            
VEG Tradycyjna sałatka jarzynowa 100g 3,00 zł -  zł                            
VEG Sałatka świąteczna jajeczno-pieczarkowa 100g 4,00 zł -  zł                            

Sałatka królewska z gotowanym indykiem, selerem konserwowym, ananasem 100g 4,50 zł -  zł                            
Rostbef wolno pieczony z sosem tatarskim i rukolą  (100g mięso, 50g sos) 6,00 zł -  zł                            
Rolada z kurczaka faszerowana szpinakiem, suszonym pomidorem i orzechami nerkowca 100g 4,50 zł -  zł                            
Sakiewki ze schabu z pastą jajeczno-chrzanową 12 szt. 36,00 zł -  zł                            
Tymbaliki drobiowe z jajkiem przepiórczym 6 szt. 18,00 zł -  zł                            
Terina z zimnych nóżek w szynce dojrzewającej foremka 0,9 kg 25,00 zł -  zł                            
Polędwiczka wieprzowa z sosem kaparowo-tuńczykowym 100g 4,50 zł -  zł                            
Panierowane w sezamie kąski z kurczaka 100g 3,50 zł -  zł                            
Tortilla z soczystym panierowanym kurczakiem i warzywami ( 120g mięso) 1 szt. 15,00 zł -  zł                            

Śledz tradycyjny do wyboru: z cebulą i olejem lnianym, w śmietanie z korniszonem i jabłkiem, w pomidorach z rodzynkami 

100g (w informacjach dodatkowych - na dole napisz, który rodzaj śledzia wybrałeś)
4,00 zł -  zł                            

Szuba - czyli śledź pod pierzynką 100g 5,00 zł -  zł                            
Cygaro łososiowe z chrzanowym serkiem i rukolą 1 szt (łosoś 150g) 25,00 zł -  zł                            
Łosoś w galarecie z musem śliwkowym 100g 12,00 zł -  zł                            
Pstrąg wędzony w całości, makrela wędzona 1 szt. 18,00 zł -  zł                            
Ryba po grecku, dorsz w sosie greckim (100g ryby oraz 70g sosu) 50,00 zł -  zł                            

Biała kiełbasa pieczona z cebulką i miodem 1 kg 40,00 zł -  zł                            
Pieczeń karkówka w sosie własnym 1 kg 40,00 zł -  zł                            
Rolada z indyka owinięta boczkiem faszerowana szpinakiem, suszonymi pomidorami i mozzarellą 1kg 52,00 zł -  zł                            

VEG Rolada wołowa po staropolsku w sosie własnym  60zł/kg 60,00 zł -  zł                            
Kaczka pieczona w całości + sos pomarańczowy 0,5 l  1 szt.  ok 1,7 kg 120,00 zł -  zł                            
Pieczony faszerowany kurczak zagrodowy 1 szt.  ok 1,8 kg 80,00 zł -  zł                            
Bigos staropolski 1kg 30,00 zł -  zł                            

VEG Kotlety z jaj  z wolnego wybiegu ze szczypiorkiem 100g 2 szt. 24,00 zł -  zł                            

Pierogi z mięsem i kapustą 20 szt. 20,00 zł -  zł                            
Pierogi z dzika 20 szt. 30,00 zł -  zł                            

VEG Pierogi z zieloną soczewicą 20 szt. 20,00 zł -  zł                            
VEG Naleśniki ze szpinakiem z serem feta 2 szt. 200g 20,00 zł -  zł                            

Malinowy sos winegret 0,5 l 25,00 zł -  zł                            
Jogurtowo-majonezowy sos czosnkowy 0,5l 20,00 zł -  zł                            
Sos tatarski (ogórek kiszony,grzyby marynowane, kapary) 0,5 kg 25,00 zł -  zł                            

Barszcz biały z chrzanem 1 l 42,00 zł -  zł                            
Flaki cielęce 1l 40,00 zł -  zł                            
Żur gotowany na zakwasie i suszonych borowikach  1 l 45,00 zł -  zł                            

Tradycyjna szarlotka z bezą 1 szt. (tortownica) 80,00 zł -  zł                            
Tradycyjny sernik z czekoladą 1,2 kg 100,00 zł -  zł                            
Sernik Mango na kruchym czekoladowym spodzie 1 szt. (tortownica) 120,00 zł -  zł                            
Mazurek Czekoladowy z orzechami - 1 szt. 17x21 cm,  0,65 kg 80,00 zł -  zł                            
Mazurek Kajmakowy z orzechami 1 szt. 17x21cm,  0,65 kg 90,00 zł -  zł                            
Babka drożdżowa -1  szt. duża 60,00 zł -  zł                            
Babka  piaskowa-1  szt. mała 45,00 zł -  zł                            

Bułki maślane Brioche 1 szt. 2,00 zł                -  zł                            
Chleb wioloziarnisty koperta 430g 8,00 zł                -  zł                            
Chleb na zakwasie z charakterem 450g 8,00 zł                -  zł                            
Bagietka korzenna 380g 7,00 zł                -  zł                            

Koszyki Wielkanocne

PAKIET I

Koszyk Wielkanocny rozmiar "S" dla PAR & SINGLI

-mały chlebek, pieprz, sól, jaja 2 szt., chrzan z jajkiem 50g, ćwikła z chrzanem 50g, szynka 75g, kiełbasa wiejska 100g, baranek 

wielkanocny mały, koszyczek z dekoracją >>>  POŚWIĘCONY & DOWIEZIONY

40,00 zł -  zł                            

PAKIET II

Koszyk Wielkanocny rozmiar "M" dla MAŁYCH RODZIN

-średni chlebek, pieprz, sól, jaja 4 szt., chrzan z jajkiem 100g, ćwikła z chrzanem 100g, szynka 150g, kiełbasa wiejska 200g, 

masło 40g, babka wielkanocna 200g, baranek wielkanocny mały, koszyczek z dekoracją >>>  POŚWIĘCONY & DOWIEZIONY

60,00 zł -  zł                            

PAKIET III

Koszyk Wielkanocny rozmiar "XL" dla WIĘKSZYCH RODZIN

-duży chlebek, pieprz, sól, jaja 8 szt., chrzan z jajkiem 100g, ćwikła z chrzanem 200g, szynka 300g, kiełbasa wiejska 400g, masło 

80g, babka wielkanocna 200g, baranek wielkanocny mały, koszyczek z dekoracją >>>  POŚWIĘCONY & DOWIEZIONY

100,00 zł -  zł                            

PAKIET IV

Koszyk Wielkanocny rozmiar "M" dla WEGETARIAN

-średni chlebek, pieprz, sól, jaja 4 szt., chrzan z jajkiem 100g, ćwikła z chrzanem 100g, pasztet z soczewicy 200g, falafel 200g, 

masło 80g, humus 100g, baranek wielkanocny mały, koszyczek z dekoracją >>>  POŚWIĘCONY & DOWIEZIONY

60,00 zł -  zł                            

Darmowa dostawa do 10 km od Leśnego Dworu & Słonego Dymu pow. 40 zł  >> sprawdź odległość na Google MAPS 0,00 zł -  zł                            
Dodatkowe km > 10 km >> zweryfikujemy odległość na Google MAPS (średnią, optymalną drogę) 1,23 zł -  zł                            

SUMA:

Status zamówienia

Wszystkie dostawy zrealizujemy w Wielką Sobotę tj. 11.04.2020 do g. 22:00

OCZEKUJE NA ZAPŁATĘ: przelew 2 dni

Dane do przelewu

Leśny Dwór & Słony Dym

NUMER KONTA

PL 24 1750 1253 0000 0000 1309 2807

TYTUŁEM

Wynosy + numer zamówienia

ul. Słowackiego 84, SKARYSZEW

-  zł                                                    

Świąteczne Wynosy 2020
DLA: Twoje imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

NRnumer telefonu dla kuriera

Adres dostawy: Tu gdzie "Wynosy" zostawimy pod drzwiami :)
Termin dostawy

11.04.2020

Wędliny wędzone i pieczone, pasztety, kiełbasy (cena* za 100g, możliwość pokrojenia w plasterki, zapakowane próżniowo)

WSZYSTKIE POTRAWY MAJĄ KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA, KTÓRY WYNOSI 48 H

Informacje dodatkowe:
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