
GARMAŻ ŚWIĄTECZNY
 

Dania obiadowe 
Sandacz (filet)na sosie kurkowym)

Karp (filet) smażony na maśle

Pstrąg pieczony w całości z masłem czosnkowym i ziołami

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym

Bigos wigilijny na kapuście kiszonej z suszonymi śliwkami i grzybami

 

 

 

 22 zł/100g ryby

20 zł/100g ryby

35 zł/szt

18 zł/120g mięsa

6 zł/100g

Na zimno 
Łosoś w galarecie 

Sandacz w galarecie 

Pstrąg w galarecie 

Śledź (bez GMO) w śmietanie z jabłkiem, cebulą i ogórkiem

kiszonym

Śledź (bez GMO) w oleju z różowym pieprzem

Ryba po grecku

Tymbaliki drobiowe

Galaretka z nóżek i mięsa wołowo-wieprzowego 

Sałatka jarzynowa  

Pasztet wołowo/wieprzowy

Pasztet drobiowy

Krokiety z kapustą i grzybami

 

19 zł/100g ryby

19 zł/100g ryby

17 zł/100g ryby

8 zł/100g

 

8 zł/100g

8,5 zł/100g

5 zł/szt

13 zł/250g

5,5 zł/100g

19 zł/0,5kg

18 zł/0,5kg

7 zł/szt

Pierogi 
Z kapustą i grzybami

Ruskie

Uszka z grzybami leśnymi

 

2 zł/szt

2 zł/szt

1 zł/szt

Zupy
Zupa rybna (m. in. łosoś, sandacz

dorsz) z warzywami

Barszcz czysty

Krem z grzybów leśnych

 

39 zł/0,9l

 

22 zł/0,9l

35 zł/0,9l

 

Minimalna ilosc zamówienia:
1)Dania na kg -0,5kg
2)Dania na sztuki - 4 szt
3) Wypieki, słoiki, pasty - 1 szt 

  

Przyjmowanie zamówień
1) mailowo na adres: restauracja@sopockimlyn.pl
2) telefonicznie: 500-073-22
3) na miejscu w restauracji



Nasze dania w słoikach
Gołąbki w sosie pomidorowym

Klopsiki w sosie koperkowym

Zylc

Smalec

Golonka

 

 

 

 

16 zł/900ml

18 zł/900ml

18 zł/540ml

10 zł/345ml

16 zł/540ml

 

Domowe wypieki na zakwasie
Bułeczka  z ziarnami

Chleb żytni na zakwasie

Chleb pszenno-żytni na zakwasie z ziarnami

Chleb razowy z żurawiną

Chleb razowy ze śliwką

Chleb razowy z cebulą

Chleb razowy z grzybami

 

Rogal pszenny

Rogal z makiem i czekoladą

 

1 zł/szt

10 zł/szt

12 zł/szt

12 zł/szt

12 zł/szt

12 zł/szt

14 zł/szt

 

5 zł/szt

8 zł/szt

 

GARMAŻ ŚWIĄTECZNY
 PASTY (słoik 345 ml)

pasta jajecza

Pasta z makreli z czerwoną

cebulą i ogórkiem kiszonym

Hummus

 

23 zł

25 zł

 

23 zł

Minimalna ilosc zamówienia:
1)Dania na kg -0,5kg
2)Dania na sztuki - 4 szt
3) Wypieki, słoiki, pasty - 1 szt 

  

Przyjmowanie zamówień
1) mailowo na adres: restauracja@sopockimlyn.pl
2) telefonicznie: 500-073-22
3) na miejscu w restauracji



Informacje dodatkowe
Zamówienia przyjmujemy do 20 grudnia. 

 

Odbiór zamówień:        22.12.2019 w godz. 9:00-20:00

                                     23.12.2019 w godz. 9:00-18:00

                                     24.12.2019 w godz. 8:00-10:30

 

PAKOWANIE – Bądźmy  ekologiczni!

1) Drodzy Goście, polecamy aby przynieść własną zastawę do

przygotowania potraw wigilijnych.

2) Drugą opcją jest przygotowanie garmażu na naszej

zastawie – pobieramy kaucję zwrotną w momencie oddania naczyń.

 

3) Trzecią opcją jest przygotowanie garmażu na plastikowych tackach. Cena

plastikowej tacki to 9 zł/szt.
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