
K U C H A R I A

DANIA NA ZIMNO                                      cena/porcja ilość wartość 
Karp po żydowsku (porcja 80g/40g)                9,00 zł …..….. …..….. 
Pstrąg w galarecie (porcja 80g/40g)                8,00 zł …..….. …..….. 
Łosoś w galarecie (porcja 80g/50g)               12,00 zł …..….. …..….. 
Łosoś w zalewie z rodzynkami 
i migdałami (porcja 80g/50g)                         13,00 zł …..….. …..….. 
Dorsz po grecku (porcja 100g/60g)                 9,00 zł …..….. …..….. 
Pasztet świąteczny (porcja 100g)                    4,90 zł …..….. …..….. 
Schab w galarecie z morelą 
lub śliwką (porcja 70g/40g)                              6,90 zł …..….. …..….. 
Indyk z morelą w maladze (porcja 70g/40g)    7,90 zł …..….. …..….. 
Tymbaliki rybne (1 szt.)                                   5,90 zł …..….. …..….. 
Tymbaliki drobiowe (1 szt.)                              3,90 zł …..….. …..….. 
Rolada z kaczki (50g)                                      6,00 zł …..….. …..….. 
Rolada drobiowa (50g)                                    6,00 zł …..….. …..….. 
Sałatka jarzynowa wg wagi (porcja 100g)        3,90 zł …..….. …..….. 
Pierogi ruskie wg wagi (1 kg)                         29,00 zł …..….. …..….. 
Pierogi z kapustą i grzybami wg wagi (1 kg)  29,00 zł …..….. …..….. 
Pierogi z mięsem wg wagi (1 kg)                    29,00 zł …..….. …..….. 
Pierogi z kaczką wg wagi (1 kg)                     49,00 zł …..….. …..….. 
Pierogi z grzybami wg wagi (1 kg)                  49,00 zł …..….. …..….. 
Chleb własnego wypieku 
na zakwasie (1 szt.)                                          9,00 zł …..….. …..…..  

Do powyższych cen doliczamy od 3 do 5 zł za półmiski jednorazowe 
lub prosimy o dostarczenie własnych naczyń. 

Zamówienia przyjmujemy do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 16.00. 
Odbiór w dniach 23 i 24 grudnia 2019 r. 

lub w innym uzgodnionym terminie. 

Zamów święta do domu!



K U C H A R I A

DANIA NA CIEPŁO                                    cena/porcja ilość wartość 
Barszcz czerwony (250ml)                               5,90 zł …..….. …..….. 
Pasztecik drożdżowy z kapustą 
i grzybami (1 szt.)                                             4,90 zł …..….. …..….. 
Gołąbki z kaszą i grzybami (porcja 100g)         7,00 zł …..….. …..….. 
Zupa z grzybów suszonych gotowana 
na jarzynach ze śmietaną (250ml)                  12,00 zł …..….. …..….. 
Groch z kapustą kiszoną doprawiony 
majerankiem, kminkiem z cebulką 
smażoną na oliwie (500g)                                 9,90 zł …..….. …..….. 
Gęś pieczona z jabłkami 
i rodzynkami wg wagi (1 kg)                            95,00 zł …..….. …..….. 
Kaczka pieczona po żuławsku z jabłkami 
i żurawiną wg wagi (1 kg)                                79,00 zł …..….. …..….. 
Filet z karpia duszony z warzywami 
w śmietanie (160g/80g)                                   14,90 zł …..….. …..….. 
Dorsz smażony z grzybami 
w śmietanie (160g/80g)                                   17,00 zł …..….. …..….. 
 
WĘDZONKI Z WŁASNEJ WĘDZARNI 
(zamówienia do 15 grudnia 2019) 
Polędwiczka wieprzowa łososiowa (1 kg)         59,00 zł …..….. …..….. 
Schab wędzony (1 kg)                                      49,00 zł …..….. …..….. 
Karkówka-baleron (1 kg)                                   49,00 zł …..….. …..….. 
Pierś z kurczaka wędzona (1 kg)                      49,00 zł …..….. …..….. 
Boczek wędzony-parzony (1 kg)                       49,00 zł …..….. …..….. 
 Informacje i zamówienia: 
tel. (58) 323 99 00, 602 651 157, e-mail: kontakt@kucharia.menu 
Imię i nazwisko zamawiającego: 
Telefon kontaktowy: 
Preferowany termin odbioru:

ul. Słonimskiego 6 lok. U4 
80-280 Gdańsk (Osiedle Garnizon)


