
Oferta wyrobów 
garmażeryjnych i cukierniczych

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną
życzliwość. By stały się źródłem

wzmocnienia ducha.
Niech Zmartwychwstanie, 

które niesie odrodzenie, napełni
pokojem i wiarą, niech da siłę 

w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 
Właściciele i Personel
Firmy „Pod Różami"

WIELKANOC 2020

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej
oferty Wielkanocnej przygotowanej 
dla Państwa przez firmę Pod Różami.

Wszelkich informacji udzielimy 
pod numerem tel. 501 044 752 

lub adresem email hotel@pod-rozami.com.pl
Zamówienia można składać 

do 08.04.2020

(48) 32 22 141, kom. 501-044-752

hotel@pod-rozami.com.pl

Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 49

POD RÓŻAMI 



Kołduny                                                    43 zł/ kg
Krokiet z kapustą i pieczarkami       4,50 zł/ szt
Krokiet z mięsem                                 4,50 zł/szt
Kurczak pieczony faszerowany            29 zł/ kg
Paszteciki z grzybami                             27 zł/ kg
Paszteciki z mięsem                               27 zł/ kg 
Pierogi z kapustą i pieczarką                25 zł/ kg
Pierogi z mięsem i kapustą                   29 zł/ kg
Pierogi w cieście szpinakowym 
z kapustą i grzybami                         29,90 zł/ kg
Sos kurkowy                                           23 zł/0,9l
Uszka z grzybami                                    43 zł/ kg
Uszka mięsne                                          43 zł/ kg
Domowa ćwikła z pieczonych buraków 
                                                             6 zł/ 300 ml
Galantyna drobiowa                              33 zł/ kg
Jaja faszerowane (pieczarka, szczypiorek) 
                                         2,90 zł/ 1 szt (połówka)
Jaja z łososiem               4,90 zł/ 1 szt (połówka)
Karczek pieczony                               42,50 zł/kg
Boczek pieczony                                      42 zł/kg
Schab pieczony                                   49,50 zł/kg
Szynka pieczona                                      35 zł/kg

Aksamitny krem chrzanowy 300 ml;          10 zł
Barszcz biały z jajkiem i kiełbasą 300 ml;     9 zł
Żurek 300 ml ;                                                   8 zł
Żurek z kurkami 300 ml;                               10 zł
Bigos mięsny                                            34 zł/ kg
Indyk pieczony nadziewany jabłkiem 1 szt;                     
                                                  (około 5 kg) 160 zł
Kaczka z farszem mięsno-pietruszkowym           
                                           (upieczona) 1 kg; 48 zł

Babka piaskowa                                       7 zł / szt
Babka drożdżowa                              17,50 zł/ kg
Ciasto keksowe                                         9 zł/ szt
Strucla makowa                                       29 zł/ kg
Piernik z powidłami śliwkowymi           23 zł/ kg
Rolada z bitą śmietaną                      28,50 zł/ kg
Rolada z galaretką                             28,50 zł/ kg
Sernik firmowy                                         36 zł/ kg
Szarlotka                                               30 zł zł/ kg

Pasztet firmowy                                      18 zł/ kg
Pasztet ze śliwką w foremce                 18 zł/ kg
Pstrąg faszerowany w galarecie 
                        1 szt (ok. 40 dag surowego) 40 zł
Roladka naleśnikowa z łososiem i serkiem 
                              4 zł  / 1 szt 80 g (30 g łososia)
Ryba po grecku                                       37 zł/ kg
Ryba w marynacie                                  29 zł/ kg
Ryba w cieście piwnym                          39 zł/ kg
Sałatka jarzynowa                                   18 zł/ kg
Śledź po kaszubsku                                29 zł/ kg 
Śledź firmowy w oleju z cebulką          27 zł/ kg
Śledź w śmietanie                                   29 zł/ kg
Śledź w sosie tatarskim                         29 zł/ kg
Śledź z żurawiną                                      29 zł/kg

SZCZEGÓŁY:
• potrawy wydawane w opakowaniach jednorazowych
lub w półmiskach dostarczonych przez zamawiającego

• możliwość zapakowania próżniowego potraw 
za dodatkową opłatą: 1 zł/ opakowanie

• koszt opakowań na wynos 1 zł/ szt
 

ODBIÓR ZAMÓWIEŃ:
Wielka Sobota w godz. 8:00 - 12:00 

w Recepcji Pod Różami, Radomska 49,  Jedlnia-Letnisko

Dania gorące

Ciasta

Zimne przekąski


