
DANIA ŚWIĄTECZNE: cena j.m.

sandacz faszerowany 20,00 zł    100g półmisek ok. 500g

karp w galarecie 20,00 zł    100g półmisek ok. 500g

karp po żydowsku 20,00 zł    100g półmisek ok. 500g

bigos wigilijny, z borowikami, z tradycyjnie kiszonej kapusty 40,00 zł    szt 900ml słój

uszka wigilijne z grzybami leśnymi i kapustą 28,00 zł    szt 400g, domowe

uszka z mięsem 28,00 zł    szt 400g, domowe

pierogi wigilijne 25,00 zł    por. 400g, domowe

pierogi "ruskie" 25,00 zł    por. 400g, domowe

pierogi z mięsem 25,00 zł    por. 400g, domowe

barszcz czerwony, na naturalnym zakwasie, lekko pikantny 25,00 zł    szt 900ml słój

ryby w zalewie octowej, słodko-kwaśnej 20,00 zł    szt 500ml slój

przysmak Cystersów (wędzone polędwiczki z karpia 

z suszonymi pomidorami, dodatkami, w oliwie)
50,00 zł    szt 500ml slój

paprykarz z wędzonego amura, lekko pikantny 25,00 zł    szt 210ml slój

żurek, na naturalnym, domowym zakwasie 18,00 zł    szt 500ml slój

barszcz biały, na naturalnym, domowym zakwasie 18,00 zł    szt 500ml slój

flaczki 20,00 zł    szt 500ml slój

rosół 18,00 zł    szt 500ml slój

pomidorowa zupa 18,00 zł    szt 500ml slój

rybna zupa 18,00 zł    szt 500ml slój

pasztet z dzika 30,00 zł    szt 500g foremka

kompot - śliwka węgierka, z własnych owoców 15,00 zł    szt 900ml słój

kompot - śliwka ulena, z własnych owoców 15,00 zł    szt 900ml słój

kompot - wiśnia, z własnych owoców 15,00 zł    szt 900ml słój
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RYBY świeże: cena j.m.

karp żywy (dostępny "od ręki", brak możliwości rezerwacji 

lub zamóienia wcześniej)
2,80 zł      100g cały, ogłuszony

karp patroszony (około 1500g szt.) 4,00 zł      100g z głową, wypatroszony

karp tuszka (około 1100g szt.) 4,70 zł      100g
bez głowy, 

wypatroszony

karp filet (około 400g do 800g szt.) 7,00 zł      100g filet świeży, ze skórą 

karp filet bezostny (nacinany, około 400g do 800g szt.) 7,00 zł      100g
filet świeży, nacinany, 

ze skórą 

sandacz filet (około 200g szt.) 12,00 zł     100g filet świeży, ze skórą 

okoń filet (około 50g szt.) 11,00 zł     100g filet świeży, ze skórą 

szczupak filet (około 200g szt.) 8,00 zł      100g filet świeży, ze skórą 

lin filet (około 80g szt.) 9,00 zł      100g filet świeży, ze skórą 

miętus tusza (około 200g - 400g szt.) 8,00 zł      100g
bez głowy, 

wypatroszony

karp wędzony (dzwonko) 8,50 zł      100g dzwonka karpia

pstrąg wędzony (w całości, około 200g szt) 6,00 zł      100g w całości

sielawa wędzona (w całości, około 100g szt.) 10,00 zł     100g w całości

węgorz wędzony (w całości, około 800g szt.) 17,00 zł     100g w całości, wg. wagi

węgorz wędzony (porcje, kawałki, waga 350g) 65,00 zł     por 350g, kawałki

Choinki:

 Wodna-Osada Grzegorzewice

96-321 Grzegorzewice, gm. Żabia Wola

ul. Pałacowa 58, tel. 600 48 18 90

zamowienia@wodna-osada.pl

świerk srebrny o wybarwieniu zielonym lub srebrnym
(choinki żywe, wycinane przy kliencie, bezpośrednio 

z naszej plantacji)

80,00 zł     szt

Zamówienia proszę składać mailem: zamowienia@wodna-osada.pl  lub SMS  pod nr. tel. 600 48 18 90 .

Zamówienia na dania świąteczne przyjmujemy do niedzieli 18 XII. 

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata zadatku do dnia 19 XII w formie gotówkowej lub przelewem: 

mBank: 02 1140 2004 0000 3602 3073 2090.
Zamówienia niezadatkowane nie będą realizowane.

Odbiór w dniu 23 XII od 8:00 do 13:00. 

Ilość zamówień do realizacji jest ograniczona. 

RYBY wędzone naturalnie, na dymie olchowo-bukowym:


