
Śledź w oleju 250 gr –  15 zł 

Śledź pod tzatzykami 250 gr – 18 zł 

Śledź w bałkańskiej salsie 250 gr – 18 zł 

Śledź pod pierzynką 250 gr – 18 zł 

Tatar ze śledzia 250 gr – 18 zł 

Sałatka śledziowa 250 gr – 18 zł 

Tatar z łososia z kaparami i oliwą 250 gr – 45 zł   

Gravlax z łososia z burakiem 250 gr – 45 zł  

Kapusta wigilijna 0,5 kg – 24 zł 

Banica nadzieana kapustą wigilijną 0,5 kg – 21 zł 

Pierogi z kapustą wigilijną 0,5 kg- 23 zł 

Pasztet z figą 0,5 kg 28 zł 

Pastarma – podsuszany rozbef wołowy w ziołach 250 gr – 45 zł   

Pieczony schab nadziewany figą 0,5 kg 40 zł  

Schab po warszawsku 0,5 kg – 35 zł  

Rolada z boczku pieczona 0,5 kg -45 zł  

Krem z grzybów leśnych z oliwą truflową 1 L – 33 zł   

Zupa rybna z owocami morza na pikantnie 1L – 50 zł  

Barszcz czerwony z fasolą Jaś 1 L – 25 zł   

Filet karpia w galarecie 0,5 kg – 45 zł  

Karp po żydowsku 0,5 kg – 40 zł  

Filetowany karp smażony z patelni 0,5 kg 45 zł   

Lutenica w słoiczku 200 ml – 14 zł  

Tzatzyki w słoiczku 200 ml – 12zł  

Humus w słiczku 200 ml – 12 zł  

Katyk ( Pasta serowa z orzechami) w słoiczku 200 ml – 14 zł  

Pasta z oliwek w słoiczku 200 ml – 13 zł  

Sałatka Jarzynowa 250 gr – 15 zł  

Kompot z suszu 1L – 25 zł   

 

Wędzone w wędzarni starego Borysa : 

Schab wieprzowy parzony, wędzony na ciepło 0,5 kg 50 zł 

Szynka wieprzowa parzona, wędzona na ciepło 0,5 kg 42 zł 

Baleron wieprzowy parzony, wędzony na ciepło 0,5 kg 50 zł 

Boczek wieprzowy parzony, wędzony na ciepło 0,5 kg – 55 zł 


