
Dla:.……………………………………………………

Data:………………………. Godz:.………………

Telefon:………………………………………………

Odbiór/dowóz:…………………………………..

…………………………………………………………..

   59-822-55-04

     784-003-879

   restauracja@jaskowalski.com

Ilość: Uwagi:

Zupa gulaszowa wołowa (1,8l) - 86 zł

Flaczki wołowe (1,8l) - 77 zł

Barszcz czerwony (1,8l) - 54 zł

Półmisek ryb dla czworga (1 kg) - 121 zł (zestaw - ziemniaki/surówki - 143 zł)

Półmisek mięs dla czworga (1 kg) - 115 zł (zestaw - ziemniaki/surówki - 134 zł)

Rolada z polędwiczki wieprzowej z grzybami/sos z wędzoną śliwką (1 kg) - 83 zł

Kaczka pieczona/czerwona kapusta (1 szt) - 80 zł

Golonka/kapusta zasmażana (1szt/400 g) - 39 zł

Bigos z suszoną śliwką (500g) - 33 zł

Filet z łososia duszony w winie (150 g) - 32 zł

Pierś z kaczki/sos żurawinowy (150 g) - 31 zł

Sandacz/sos borowikowy (150 g) - 31 zł

Dorsz/ciecierzyca z warzywami (120 g) - 31 zł

Grillowany filet z łososia (150 g) - 29 zł

Polędwiczka wieprzowa/sos borowikowy (120 g) - 29 zł

Udko z kaczki/czerwona kapusta (180 g) - 29 zł

Pstrąg w ziołach/migdałach - (200 g) - 26 zł

Medalion z polędwiczki wieprzowej/sos własny (120 g) - 23 zł

Karkówka/sos myśliwski (120 g) - 22 zł

Zrazy wołowe/sos pieczeniowy (130 g) - 22 zł

Pierś z indyka/ananas/żurawina (150 g) - 21 zł

Schab po szwajcarsku (120 g) - 21 zł

Pulpeciki drobiowe/sos koperkowy (180 g) - 20 zł

Pierś z kurczaka/szpinak/mozzarella (150 g) - 20 zł

Żeberka w miodzie (200 g z kością) - 20 zł

Zrazy wieprzowe/sos pieczeniowy (130 g) - 19 zł

Kotlet schabowy (120 g) - 17 zł

Kotlet De’Volaille (120 g) - 15 zł

Antrykot z kurczaka (120 g) - 14 zł

Gołąbki/ sos pomidorowy (100g) - 14 zł minimum 5 sztuk

Kawałki kurczaka (120 g) - 14 zł



Ilość: Uwagi:

Wytrawny zestaw (8 szt/16 szt) - 92 zł/162 zł
Mini burger wołowy/ser cheddar/salsą pomidorowa/ogórek/pomidor 
Mini burger z łososiem/czerwona cebula/rukolą/sos chrzanowy
Tatar z wędzonego łososia/limonka/awokado/pumpernikiel
Szaszłyk drobiowy/pieczarki/cebula

Słodki zestaw (8 szt/16 szt) - 82 zł/149 zł 
Ciasteczkowy/ nutella/ śmietana
Mini beza 
Panna cotta 
Tiramisu

Sushi zestaw: 8x nigiri/8x hosomaki/8x futomaki/8x uromaki (32 szt) - 99 zł

Rolada szpinakowa/wędzony łosoś/pasta serowo-chrzanowa (1 kg) - 94 zł

Sernik z białą czekoladą (1,5 kg) - 91 zł

Szarlotka (1,5 kg) - 81 zł

Wędzonki z naszej wędzarni (200 g/400 g) - 31 zł/48 zł

Sałatka z krewetkami i awokado (220 g) - 32 zł

Carpaccio z polędwicy wołowej/rukolą/pomidor koktajlowy/kapary/parmezan 
(100g/ 200 g) - 32 zł
Tatar z polędwicy wołowej/żółtko/ogórek konserwowy/cebula/pieczarka
marynowana (100g/200 g) - 32 zł

Roladki z łososia/krem chrzanowy/rukolą/pomidor koktajlowy (250 g) - 31 zł

Ozorki/polędwiczka/sos tatarski (200 g) - 29 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem (300 g) - 29 zł

Sałatka z szynką parmeńską i rukolą (220 g) - 29 zł

Dorsz po grecku (250 g) - 29 zł

Pstrąg w galarecie (250 g/ 1 szt) - 25 zł

Sałatka z kiełkami soi (250 g) - 24 zł

Pstrąg w zalewie octowej (250 g/ 1 szt) - 24 zł

Roladki z tortilli (5 szt) - 24 zł

Sałatka gyros (250 g) - 24 zł

Tatar wołowy/żółtko/ogórek konserwowy/cebula/pieczarka marynowana
(200 g) - 24 zł
Sałatka grecka (220 g) - 21 zł

 Carpaccio z pieczonych buraków (200 g) - 20 zł

Koreczki (10 szt) - 20 zł

Chleb (1100 g) - 20 zł

Sałatka jarzynowa (250 g) - 18 zł

Galaretki drobiowe (150 ml) - 16 zł

Kanapki (3 szt) - 12 zł

Pasztecik z kapustą i grzybami/mięsem (35 g) - 3 zł


