Menu wielkanocne
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY DO NASZEGO SKLEPIKU!
ZUPY

cena za słoik 0,9l

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 37 zł
Zupa z suma z warzywami i makaronem domowym 42 zł
Flaki z karpia z kaparami i cebulą 42 zł
Rosół domowy 39 zł

PASZTETY

cena za foremkę 400g

Pasztet z królika 36 zł
Pasztet z karpia z migdałami 34 zł
Pasztet z pstrąga królewskiego z czerwonym pieprzem 35 zł
Pasztet z dzika ze śliwką 38 zł
Pasztet z mangalicy 38 zł
Pasztet wegetariański z selera z marchewką 25 zł

KIEŁBASY

cena za kilogram

Kiełbasa biała surowa 39 zł
Kiełbasa wiejska z czosnkiem 42 zł
Kiełbasa z dziczyzny 80 zł
Kiełbasa z suma 90 zł

WĘDZONKI

cena za kilogram

Szynka wiejska bez tłuszczu 65 zł
Szynka wiejska z tłuszczem i skórą 60 zł
Baleron 60 zł
Schab z ziołami 75 zł
Szynka z kaczki 105 zł
Szynka z indyka 65 zł
Polędwiczka wieprzowa 70 zł
Boczek 55 zł
Rostbef wołowy 130 zł
Polędwica z łososia wędzona na zimno 200 zł

WEJDŻ NA NASZĄ STRONĘ I ZAMÓW ONLINE!

RYBY WĘDZONE

cena za kilogram

Karp filet 75 zł
Sum afrykański filet 85 zł
Pstrąg tęczowy tusza 45 zł
Pstrąg królewski filet 85 zł
Jesiotr filet 105 zł

PIECZYWO

cena za sztukę

Chleb pszenny z żurawiną 12 zł
Chleb żytni 14 zł
Chleb razowy 12 zł
Chleb drwala z kukurydzą 14 zł
Chleb z dynią 12 zł

SŁOIKI PASTERYZOWANE

cena za słoik

Gołąbki z suma w sosie pomidorowym 45 zł / słoik 0,9l
Gulasz z dzika 50 zł / słoik 0,5l
Bigos rybaka 40 zł / słoik 0,9l
Bigos myśliwski 35 zł / słoik 0,9l
Paprykarz Sereczyński 18 zł / słoik 0,3l
Smalec Sereczyński 16 zł / słoik 0,3l
Rillettes z kaczki 20 zł / słoik 0,3l

PRZYSTAWKI

cena za kilogram

Rolada szpinakowa z wędzonym pstrągiem królewskim 60 zł
Tatar z pstrąga królewskiego 105 zł
Pasta rybna z zielonym ogórkiem i szczypiorem 55 zł
Śledzie w pomidorach lub śmietanie 45 zł

CATERING WIELKANOCNY 350 ZŁ / DLA 6 OSÓB
deski zimnych przekąsek gotowe do podania na stół

Tatar z pstrąga królewskiego 200g
Zestaw wędlin z naszej wędzarni 300g
Kiełbasa wiejska z piklami i musztardą 10 szt.
Kiełbasa biała z ćwikłami i żurawiną 10 szt.
Jajka faszerowane z suszonym pomidorem lub pieczarkami 10 szt.
Paprykarz Sereczyński na pumperniklu 10 szt.
Rolada szpinakowa z wędzonym pstrągiem królewskim 10 szt.
Bruschetta z pastą rybną z zielonym ogórkiem i szczypiorem 10 szt.
Pieczywo naszego wypieku

WEJDŻ NA NASZĄ STRONĘ I ZAMÓW ONLINE!
WWW.SERECZYN.PL
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