
  
 
 

•Pasztet z dziczyzny i grzybów leśnych z
kawałkami żurawiny  wypiekany w piecu

chlebowym podany z sosem chrzanowym
 
 

•Barszcz z marynowanych buraków podany z
uszkami ręcznie klejonymi

 
 

•Dzwonki łososia prosto z „lodowca” 
 oprószone mąka żytnia opiekane na złocisto

•Klejone w Strzelnicy  przez śnieżynki
„Strzelnicy „pierogi faszerowane kapustą i

grzybami
 
 

•Ziemniaki opiekane z dodatkiem „złota”
•Warzywa zimowe na ciepło

 
 
 

•Rolada makowa z ciasta drożdżowego z
bakaliami z aromatyczną polewą

czekoladową oraz kawą z ekspresu
 
 

•Kompot z suszonych owoców z dodatkiem
miodu gryczanego z leśnych pasiek

•Soki  z truskawek pierwszego wekowania 
•Herbata smakowa w dzbankach

 
 
 
 

Dodatki: 

Elfi przysmak:

Zorza polarna :

Dzwonią dzwonki sań :

Napitki reniferów: 

To co Mikołaj 
lubię najbardziej :

  
 
 
 

•Łosoś zasalany morską solą krojony od ręki obficie
oprószony koprem podany z pieczywem ciepłym i

chrupiącym 
        •Śledzie prosto z kutra  w śmietanie podane  z

jabłkiem z okolicznych sadów oraz chlebem
razowym

 
 

        •Wykwintna zupa grzybowa na grzybach
suszonych przy naszym piecu z łazankami

 
 

        •Świąteczne zrazy wołowe szpikowane
soczystą słonina i ogórkami z naszej beczki

• Bigos myśliwski  z kawałkami dziczyzny i leśnymi
grzybami na ogniu gotowany 24 godziny.
     •Klejone w Strzelnicy  przez śnieżynki

„Strzelnicy „pierogi faszerowane kapustą i grzybami
  •Sandacz soute podany na sosie porowym lub karp

zasalany smażony z masłem
 
 

 Deser
      •Puszysty sernik z rodzynkami podany na ciepło

z gęstym sosem śmietanowym oraz tartą
czekoladą.

•Staropolski piernik ze śliwkami suszonymi
 
 

            •Grzane wino z goździkami i aromatyczną
pomarańczą

    •Kompot z suszonych owoców z dodatkiem
miodu gryczanego z leśnych pasiek

•Herbata podana w dzbankach
 
 
 
 
 
 
 
 

Elfie przysmaki na początek: 

 Śnieżna odwilż:
 

 Jadą sanie jadą:

 Worek świetego:
 

Koszt : 110 zł/os
 

Koszt : 160 zł/os
 

Napitki reniferów: 



 
       

      •Żebra pieczone marynowane w ziołach oraz sosie
bbq trybowane z kości chrupiące 
i soczyste podane prosto z pieca

 
 

•Esencjonalna zupa krem z borowików przykryta śnieżną
peleryną

 
 
 

•Wołowina pieczona po burgundzku z dodatkiem
letniego majeranku 

Pieczone młode kurczę marynowane w soli morskiej
podane z ze skórką na chrupiąco zapiekane z masłem z

Laponii 
•Łosoś prosto z lodowca marynowany z białym

Chardonnay 
 
 

•Ziemniaczki z koperkiem
•Kopytka podsmażane 

•Placuszki ziemniaczane 
•Ogórki prosto z weka

•Buraczki naszej produkcji 
 
 

•Jabłko pieczone z miodem i żurawiną podane z gałką
lodów waniliowych i sosem czekoladowym

Kawa, herbata
Soki owocowe, domowy kompot, woda mineralna,

maliny na kruszonym lodzie z listkami mięty
 
 
 

•Chrusty przelane gorącą czekoladą 
•Pączki z marmoladą od Elfów

•Świąteczne ciastko czekoladowe z sosem budyniowym 
•Makowiec z aromatycznymi bakaliami

 
 

•Boczek wieprzowy  nasmarowany puree czosnkowym
oraz majerankiem suszonym z ogrodu pieczony 24

godziny podany z sosem chrzanowym 
•Pasztet z leśna żurawina

•Wyroby z naszej wędzarni: szynka, boczek, kiełbasa
•Sałatka z grillowanym kurczakiem

•Matjasy śledziowe marynowane w oleju z cebulka
•Sałatka grecka,

 
 

 

 
Przystawka - Rogi renifera:

 

 
Zupa w wazach - Śnieżna zamieć:

 

 
Drugie danie na półmiskach 

– Przysmaki Elfów:
 

Dodatki:
 

 
Deser- Śnieżna miodowa kula:

 

 
 

 Bufet deserowy – coś 
co Mikołaj lubi najbardziej:

 
 
 
 

 Zimne przekąski- zagrycha z Laponii:
 

       Koszt : 199zł/os
 

 
     •Nalewka wiśniowa w dzbanie

serwowana –  
      •Wino grzane z dodatkiem kminku -           

lampka 
    •Herbata rumowa -  

    • Grzaniec z piwa z dodatkiem soku
malinowego z pierwszego tłoczenia –  

  •Poncz cytrusowy -
 
 
 
 

10 zl  

10 zl  

59 zl  

10 zl  
10 zl  


