„RYBKA” Usługi Gastronomiczne
Grzegorz Gajdecki
Ul. Łużycka 49, 74-100 Gryfino
Tel. 505242536
e-mail: grzegorz-gajdecki@o2.pl

MENU GRILLOWE:
ZUPY:









żur staropolski (ziemniaki z cebulą i skwarkami )
grochówka
fasolka po bretońsku
zupa gulaszowa
gulasz wieprzowy
bigos
flaki wołowe
barszcz czerwony

DANIA MIĘSNE:









pieczeń z karkówki grill
golonka z grilla z warzywami
udko z kurczaka
kiełbasa z grilla
kaszanka z grilla
kotlet mielony w sosie rzymskim
szaszłyk wieprzowy

DODATKI:













surówka z kapusty z sosem czosnkowym
surówka z kapusty z sosem winegrette
surówka fantazyjna
piwo beczkowe
soki
napoje
kawa
herbata
pajda chleba ze smalcem i ogórkiem
ketchup, musztarda , chrzan
pieczywo
ziemniaki pieczone

STÓŁ STAROPOLSKI:








szynka wędzona
kiełbasa wiejska
salceson biały
salceson czarny
śledź w oleju
ogórek świeży
pomidor

350 ml - 7.00 zł
350 ml - 8.00 zł
350 ml - 8.00 zł
350 ml - 10.00 zł
350 ml - 12.00 zł
350 ml - 5.00 zł
350 ml - 10,00 zł
350 ml - 8.00 zł

150 g - 8.00 zł
300 g - 12.00 zł
200 g - 8.00 zł
200 g - 5,00 zł
150 g - 5.00 zł
porcja - 10.00 zł
200 g - 12.00 zł

porcja - 3,00 zł
porcja - 3,50 zł
porcja - 3,00 zł
0,5 l - 4,00zł
1 l - 4,00 zł
1 l - 3,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
3,50 zł
0,50 zł
0,50 zł
porcja - 3,00 zł

100 g - 4,00 zł
100 g - 3,00 zł
100 g - 2,50 zł
100 g - 2,50 zł
100 g - 1,00 zł
100 g - 1,00 zł
100 g - 3,50 zł

CIASTA:





















29,00 zł/kg
27,00 zł/kg
28,00 zł/kg
28,00 zł/kg
29,00 zł/kg
28,00 zł/kg
27,00 zł/kg
28,00 zł/kg
27,00 zł/kg
29,00 zł/kg
28,00 zł/kg
29,00 zł/kg
27,00 zł/kg
30,00 zł/kg
28,00 zł/kg
27,00 zł/kg
29.00 zł/kg
30,00 zł/kg
30,00 zł/kg
29,00 zł/kg

sernik tradycyjny
jabłecznik
sernik rosa
rafaello
sernik z brzoskwiniami
niebo
makowiec
alkoholik
capucino
z galaretką truskawkami
jabłecznik z bitą śmietaną i wiórkami czekoladowymi
serniko-makowiec
shrek
kora dębu
ciasto papieskie
słonecznikowiec
straciatella
snicers
orzechowiec
chałwowiec

45,00 zł/kg
50,00 zł/kg
60,00 zł/kg

TORTY
TORTY OKOLICZNOŚCIOWE
TORTY ŚLUBNE

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!
GRZEGORZ GAJDECKI

