Świąteczne posiłki na tradycyjnych
recepturach przyrządzane.

Przekąski, zakąski.
Śledź w śmietanie z jabłkiem oraz cebulką.

14 pln / 100g

Śledź w oleju z jałowcem oraz cebulką.

14 pln / 100g

Pasztety świąteczne wieprzowe w foremce
do wyboru: ze śliwkami, z pieprzem, owijany w boczku.

28 pln / 400g

Mix pasztetów.

60 pln / 600g

Pasztet świąteczny z królika.

40 pln / 400g

Pasztet świąteczny z gęsi.

40 pln / 400g

Pasztet świąteczny z dzika.

40 pln / 400g

Paszteciki z mięsem w cieście.
Krokiet z kapustą i grzybami.

10 pln / 4 szt / 80g
12 pln / 1 szt

Uszka z mięsem lub kapusta z grzybami.

8 pln / 4 szt

Chleb na swojskim zakwasie.

14 pln / 1 kg

Smalec Rogaty.

50 pln / 1kg

Zupy.
Żurek na swojskim zakwasie / chleb na żurek.

35 pln / 1l/ 9pln

Zupa grzybowa z łazankami.

30 pln / 1l

Krem z grzybów leśnych z paluchami pieczonymi.

35 pln / 1l

Kwaśnica z wędzonką, ziemniakami.

25 pln / 1l

Zupa czosnkowa z paluchami pieczonymi.

30 pln / 1l

Krem z dyni z paluchami pieczonymi.

30 pln / 1l

Rosół z makaronem.

20 pln / 1l

Barszcz tradycyjny.

25 pln / 1l

Mięsa z marynat babci Basi i cioci Krystyny.
Kurczak pieczony w całości faszerowany mięsem.

45 pln/ 1 szt

Kurczak pieczony w całości faszerowany warzywami.

40 pln/ 1szt

Boczek pieczony w całości rolowany.

65 pln / 1kg

Sztufada wołowa pieczona, z ogórkiem i boczkiem.

80 pln / 1kg

Karczek pieczony po sztygarsku nadziewany kiełbasą.

55 pln / 1kg

Mix pieczonych mięs świątecznych.

55 pln/ 600g

Pstrągi od rodziny Jaworskich, dwa lata
hodowane, doprawione z okazji świąt przez
kucharzy z Rogatej.

Mix ryb pieczonych.

110 pln / 700g pstrąg, 200g łosoś, 200g karp

Pstrąg pieczony.

30 pln/ 1szt

Karp filet pieczony lub panierowany.

30 pln/ 200g

Łosoś filet pieczony.

30 pln/ 200g

Pierogi, kapusta, dodatki.
Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi.

3,50 pln/ 1szt

Pierogi z jagnięciny.

4,00 pln/ 1szt

Pierogi z mięsem.

3,50 pln/ 1szt

Pierogi ruskie.

3,00 pln/ 1szt

Kapusta zasmażana z grzybami leśnymi.

9 pln/ 150g

Kapusta z grochem.

7 pln/ 150g

Sałatka jarzynowa.

45 pln/ 1 kg

Zamówienia przyjmujemy do 19 grudnia
pod numerem tel.338100098
w godz. od 11:00 do 21:00

Serdecznie dziękujemy za każde świąteczne zamówienie.
Pozdrawiamy Załoga Karczmy Rogata.

