
500-784-259

603-966-144

 500-003-602 

krainajezior2018@gmail.com

Oferta dostępna także na stronie:

www.krainajezior.com.pl

ZAMÓWIENIA

DANIA WIGILIJNO - ŚWIĄTECZNE

WĘDZONKI

CIASTA

Dania zimne udekorowane, 

Dania ciepłe zawierają instrukcję  

Zamówienia będą dostarczane pod
wskazany adres w dniu 24.12.2020   

       w opakowaniach jednorazowych.

       o sposobie podgrzania.

       w godz. 8.00-15.00.

wigili jno -  świąteczna

oferta

Zamówienia przyjmujemy od 20.11.2020

do 19.12.2020*  od 8:00 do 16:00.

* Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego 
 zamknięcia  listy zamówień!

10,00 zł

19,90 zł

8,50 zł

14,00 zł
8. Pierogi ze szpinakiem i serem feta 
     10 szt.

4. Krokiety z kapustą i grzybami   
    2 szt. (300g)

 Barszcz świąteczny czysty 1l1.

na ciepło:

2. Zupa rybna "Kraina Jezior" 0,5l

12,00 zł
7. Pierogi z kapustą i grzybami 10 szt.

13,00 zł

10. Gołąbki rybne (ok 260g) 2 szt. 1 porcja
z kapusty włoskiej z kaszą jaglaną w sosie
koperkowym 

5. Uszka z grzybami 0,5 kg 14,50 zł

17,50 zł 3. Flaki wołowe 1l

16,00 zł9. Pierogi z gęsiną 10 szt.

14,60 zł
11. Gołąbki tradycyjne w sosie pomidorowym     
       2 szt. 1 porcja (ok. 220g)

13,00 zł
6. Bigos świąteczny z mięsem 
     i grzybami leśnymi 1 kg

7,50 zł/100 g

12. Pstrąg pieczony  1 szt. (300-500g) 
w całości, bez ości, faszerowany
pieczarkami, cebulą i natką 
pietruszki

39,00 zł

22,00 zł
15. Polędwiczka wieprzowa w sosie
     kurkowym 1 porcja (ok. 150g)

14. Kaczka faszerowana zapiekana 
      z jabłkami, z sosem żurawinowym 
      ok. 720g (6 porcji)

17,00zł
16. Zrazy wołowe w sosie własnym
     1 porcja (ok. 130g)

13,00zł17. Devolay 1 porcja (ok. 150g)

13,00 zł
19. Zawijaniec drobiowy ze
szpinakiem 1 porcja  (150g)

14,00 zł
20. Schab po staropolsku 
       1 porcja  (150g)

12,50 zł
21. Udko z kurczaka faszerowane
       marynatami 2 szt.  1 porcja  

   18. Pieczeń z karkówki w sosie 
          śliwkowym 1 porcja (ok. 130g) 13,50 zł

22,00 zł

13. Sandacz w sosie grzybowym 
      na białym winie (150g) 1 porcja

na zimno:

42,00 zł

35,00 zł

 Szczupak faszerowany 1.
        półmisek ok 480g (6 porcji) 

2. Dorsz w sosie greckim (6 porcji)
    420g ryby + 600g sosu

(rolowany boczek z pieprzem marynowanym
200g, rolada drobiowa z wędzoną śliwką
200g, polędwiczka wieprzowa faszerowana
grzybami 200g)

18,50 zł

29,00 zł

   3. Śledź po polsku z sosem tatarskim  
       i jajkiem 420g ryby+ 300g sosu
       (6 porcji)

4. Okoń w zalewie octowej na białym 
     winie  (słoik 500g ryby)

42,00 zł

5. Filet z sandacza w zalewie octowej na
     białym winie  (słoik 500g ryby)

59,00zł

9. Półmisek przekąsek wigilijnych
(roladki szpinakowe z łososiem 200g,
sandacz w cieście koperkowym 200g,
terina z pstrąga z oliwkami 200g)

59,00 zł

10. Półmisek przekąsek świątecznych

6. Kurczak faszerowany brokułami 
    i omletem, półmisek ok. 720g  (6 porcji )

24,00zł

30,00 zł

7. Schab faszerowany musem serowym
     w pudrze z grzybów leśnych, 
     półmisek ok. 600g  (6 porcji)

35,00 zł
8. Pasztet swojski z  "Krainy Jezior"  1 kg

z własnej wędzarni

43,00 zł
86,00 zł

Pstrąg wędzony 1.

2. Łosoś wędzony 

52,00 zł

38,00 zł

3. Schab wędzony 

4. Boczek wędzony 

56,00 zł5. Polędwiczka wędzona 

cena za kilogram

33,00 zł6. Kiełbasa swojska

32,00 złSernik królewski1.
28,00 zł2. Szarlotka
28,00 zł3. Piernik ze śliwkami
32,00 zł4. Makowiec tradycyjny 
32,00 zł5. Ciasto porzeczkowiec
32,00 zł6. Ciasto raffaello
32,00 zł7. Ciasto marchewkowe

cena za kilogram


