Boże Narodzenie 2018
✴ pierogi z kapustą i grzybami
24 zl/10 szt; skład: mąka orkiszowa z Młyna Oliwskiego, olej słonecznikowy*, kapusta kiszona*,
cebula*, suszone podgrzybki, pieczarki, sól kłodawska
✴ uszka do barszczu
18 zł/10 szt; skład: mąka orkiszowa odm. Frankenkorn, olej słonecznikowy*, prawdziwki (50%),
podgrzybki(50%), bułka tarta*, cebula*, bulion warzywny* własnego wyrobu, sól kłodawska
✴ barszcz wigilijny - „zrób to sam”
58 zł/zestaw „zrób to sam” na 4 litry , skład zestawu: bulion warzywny* własnego wyrobu, obrane i
poszatkowane buraki*, koncentrat barszczu Vita-Pol, czosnek*, cytryna*, zestaw przypraw; do
zestawu dołączamy opis sposobu przygotowania
✴ barszcz wigilijny
26 zł - słoik 900ml , skład: buraki*, bulion warzywny* własnego wyrobu, koncentrat barszczu VitaPol,
czosnek*, przyprawy, cytryna*, sól kłodawska
✴ ryba po grecku
56 zł/800g (na 2 osoby), skład: dorsz atlantycki, marchew*, pietruszka*, seler*, cebula*, por*,
koncentrat pomidorowy*, przyprawy, sól kłodawska
✴ sałatka jarzynowa
55 zł/kg; skład: marchew*, pietruszka*, seler*, por*, groszek*, ziemniaki*, jaja*, ogórek kiszony*,
jabłka*, musztarda, sól kłodawska, pieprz, majonez własnego wyrobu: jaja*, olej słonecznikowy*,
musztarda, cytryna*, agawa*, sól kłodawska
✴ sałatka jarzynowa wegańska
55 zł/kg; skład: marchew*, pietruszka*, seler*, por*, groszek*, ziemniaki*, jaja*, ogórek kiszony*,
jabłka*, musztarda, sól kłodawska, pieprz, majonez własnego wyrobu: mąka z ciecierzycy*, olej
słonecznikowy*, olej rzepakowy Fitness&Natura musztarda, cytryna*, agawa*, sól kłodawska
✴ pasztet warzywno-orzechowy
85 zł/ kg, skład: marchew*, pietruszka*, seler*, por*, czosnek*, orzechy laskowe*, kasza jaglana*,
syrop daktylowy*, sos tamari*, olej kokosowy, przyprawy, sól kłodawska
✴ pasztet z indyka
105 zł/ kg; skład: udziec indyka*, wątróbka drobiowa*, masło*, marchew*, seler*, pietruszka*,
cebula*, por*, suszone podgrzybki, kasza jaglana*, jaja*, przyprawy, sól kłodawska
✴ makowiec - warkocz drożdżowy obficie wypełniony makiem i bakaliami
65 zł/szt, waga ok. 60 dkg, skład: mąka orkiszowa odm. Frankenkorn, mleko*, masło*, jaja*, mak*,
migdały*, rodzynki*, miód*, cukier*, drożdże*, przyprawy, sól kłodawska
✴ ciasto orkiszowe z sycylijską pomarańczą, żurawiną i orzechami włoskimi
55 zł/szt, waga ok. 70 dkg, skład: mąka orkiszowa odm. Frankenkorn, masło*, pomarańcze*,
żurawina, jaja*, orzechy włoskie*, cukier*, proszek do pieczenia
✴ ciasto korzenno-czekoladowe z żurawiną i orzechami
60 zł/szt, waga ok. 70 dkg, skład: mąka ryżowa*, mąka gryczana*, mąka ziemniaczana*, buraki*,
agawa*, margaryna kokosowa*, kakao Fairtrade*, żurawina, orzechy włoskie*, rodzynki*, morele
suszone*, olej kokosowy, soda oczyszczona, sól kłodawska
Zamówienia przyjmujemy do wyczerpania limitów

