
Imprezy w Restauracji z Widokiem w ogródku nad Motławą- konieczna 
wcześniejsza rezerwacja

Uroczyste obiady/ kolacje
Przejdź do menu

Imprezy przy grillu w ogródku nad Motławą
Dania z grilla

Trybowane golonko wieprzowe pieczona w kapuście 25 zł/porcja (250-300g)
Karkówka w przyprawach 15 zł/porcja (170g)

Pierś z kurczaka w przyprawach 15 zł/porcja (150g)
Kiełbasa śląska 10 zł/porcja (150g)

Kiełbasa swojska z Kaszub (worszta), produkt z LPT* 15 zł/porcja (150g)
Kaszanka swojska z Kaszub, produkt z LPT* 15 zł/porcję (150g)

Biała kiełbasa swojska z Kaszub, produkt z LPT* 15 zł/porcję (150g)
Szaszłyk wegetariański 15 zł/szt

Szaszłyk wieprzowy 15 zł/szt (ok. 200g)
Szaszłyk drobiowy 12 zł/szt (ok. 130g)
Bakłażan nadziewany mięsem 18 zł/szt

Bakłażan faszerowany warzywami 18 zł/szt
Placuszki z cukinii podane z sosem jogurtowym 10 zł/3 szt

Łosoś z masełkiem koperkowym 25 zł/porcja (130g)
Pstrąg pieczony w folii 20 zł/szt (250-300g)
Papryka nadziewana kaszą kus kus 12 zł/szt

http://www.olowianka.eu/x.php/1,1172/Restauracja.html


Dodatki do dań z grilla
Pieczywo 1 zł/porcję

Ziemniaki z patelni z ziołami 6 zł/porcję
Surówka z białej kapusty 10 zł/kg

Świeże sałaty z pomidorem, świeżym ogórkiem i winegretem 25 zł/kg
Pieczony ziemniak grillowy z sosem jogurtowo- majonezowym 6 zł/porcja

Pieczony ziemniak grillowy z kaszubską sałatką śledziową (produkt z LPT*) 8 zł
porcja

Pozostałe potrawy piknikowe
Żurek stropolski 14 zł porcja

Żurek staropolski podany w wazach chlebowych 19 zł/porcja
Grochówka 8 zł/porcja

Bigos myśliwski 16 zł/porcja
Stolik wiejski (przygotowany na stylizowanym stoliku)

Produkty podstawowe (częściowo z LPT*)
Tradycyjne i regionalne kiełbasy i mięsa wędzone

Smalec, metka podwędzana, leberka, blutka, pasztet z dziczyzny
Produkty uzupełniające

Ogórki kiszone i/lub małosolne, sałaty, pomidory, ogórki, twarożek ze szczypiorkiem
i rzodkiewką, jajka gotowane, majonez

Cena 140 zł/kg produktów podstawowych (w cenie taka sama ilość- gramatura
produktów uzupełniających

Minimalna wielkość zamawianego stolika wiejskiego- 8-10 kg
Oferujemy również dziki, świnie i prosiaki pieczone w

całości
Jeżeli masz ulubione danie z grilla, a nie znalazłeś go w cenniku zapytaj

o możliwość przygotowania i cenę.
LPT- Lista produktów Tradycyjnych prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, na którą wpisuje się produkty o udokumentowanej historii, produkowane
metodami tradycyjnymi przy użyciu produktów występujących na danym obszarze

Oferujemy wynajem samego ogródka na imprezy- cena 500 zł/godzinę


