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Menu wigilijne 

 

Tradycyjne łamanie się opłatkiem 

 

Zupa wigilijna: 

Barszcz z uszkami 

 

Ciepły półmisek - ryby: 

Karp smażony 

Pstrąg pieczony w beszamelu i ziołach 

Grillowane warzywa 

 

Ciepły półmisek- pierogi: 

Mix pierogów: gotowane z kapustą i grzybami , pieczone z pieczarkami i szpinakiem i/lub serem 

Ziemniaki opiekane 

 

Dania zimne : 

Sałatka tradycyjna wielowarzywna 

Sałatka 3 sery na sałacie lodowej z makiem i suszonymi pomidorami, żurawiną w glazurze brzoskwiniowej 

Śledź na 3 sposoby: korzenny, jabłkowo-chrzanowy i w buraczkach 

Ryba po grecku 

Ryba w galarecie 

Marynaty domowe 

 

Desery: 

Półmisek ciast domowych 

Kutia wigilijna oraz łazanki z makiem 

Kompot z suszonych owoców 

Napoje zimne i gorące 

Do wyboru: nalewka domowa lub lampka białego wina 
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Menu Boże Narodzenie 

 

I dzień świąt 

 

Śniadanie: 

Wybór pieczywa, masło domowe 

Półmisek serów: koryciński i twaróg- domowe, pleśniowe, twarde 

Półmisek wędlin własnego wyrobu (boczek, kiełbasa, szynka, schab, karkówka – wędzone i pieczone)  

Pikle domowe, dżemy domowe 

Wybór sezonowych warzyw świeżych  

Wybór śledzi , ryba po grecku  

Sałatka tradycyjna 

Napoje zimne i gorące 

 

Obiadokolacja przy ognisku lub przy kominku w stodole (zależnie od pogody) :  

Zupa: żurek lub grochówka 

Kiełbaska na kiju 

Grillowane mięso: kurczak, karkówka, krupniok 

Zapiekane warzywa grillowane 

Pieczone ziemniaki 

Pieczywo, ketchup, musztarda 

Deser: ciasto domowe 

Napoje zimne i gorące 

Naczynia jednorazowe 

Drzewo do ogniska i widelce do kiełbasek 
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II dzień świąt 

 

Śniadanie: 

Placuszki z jabłkami lub naleśniki 

Półmisek serów  

Półmisek wędlin własnego wyrobu ( boczek, kiełbasa, szynka, baleron – wędzone i pieczone)  

Płatki na wiejskim mleku lub owsianka 

Warzywa sezonowe  

Dżemy domowe 

Wybór pieczywa, masło 

Napoje zimne i gorące 

 

Obiad:  

Zupa : rosół z makaronem i zieleniną 

Karkówka pieczona w pomidorach,  udka pieczone z chily 

Zestaw surówek, 

Deser: ciasto domowe lub inny deser  ( pucharek lodowy, galaretka z owocami itp.)  

Napoje zimne i gorące 

 

 

 


