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WYKAZ SKŁADNIKÓW CHŁOPSKIE JADŁO
DANIE

ELEMENTY DANIA

SKŁADNIKI

Zakąski z chłopskiej spiżarni
Smalec z cebulką i jabłkiem
27%

Swojski smalec
310 g

Pieczywo 32%
Ogórek kiszony 26%

Twarożek 37%

Gzik
180 g

Pieczywo 63%
Śledź 36%
Pieczywo 36%

Śledź
210 g
•
•

Do wyboru 28%:
Jabłko i cebulka w
śmietanie
Po litewsku na ostro z
gorczycą

Polędwica wołowa 36%

Tatar z
polędwicy
wołowej 300 g

Ogórek kiszony, cebula,
żółtko, sałata 31%
Pieczywo i masło 33%

Kaszanka pieczona 33%

Kaszanka
290 g
Cebula zasmażana 27%
Pieczywo 40%

Kiełbasa
smażona
290 g

Kiełbasa smażona 31%

Cebula zasmażana 22%
Musztarda 14%
Pieczywo 33%

Bacówka
220 g

Smażony ser wędzony 48%
Konfitura z żurawiny 21%

Składniki: słonina wieprzowa 82%, jabłko 9%, cebula biała 7%, czosnek, sól,
majeranek.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.
Składniki: ogórek kiszony (ogórki, woda, sól, przyprawy).
Może zawierać: dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler.
Składniki: ser biały półtłusty 71% (mleko pasteryzowane, kultury bakterii kwasu
mlekowego), śmietanka 20% (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych), cebula biała 5%, szczypiorek 3%, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.
Składniki: płaty śledziowe 83% (filety śledziowe solone bez skóry 80%, woda, sól, ocet
spirytusowy, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy i kwas winowy (L(+)), substancja konserwująca:
benzoesan sodu, olej rzepakowy), olej rzepakowy.
Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.
Jabłko i cebulka w śmietanie - Składniki: śmietanka 59% (śmietanka pasteryzowana
99%, skrobia modyfikowana kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba
świętojańskiego, kultury bakterii mlekowych), cebula biała 23%, jabłko 11%, cukier,
sok z cytryny, sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Po litewsku na ostro z gorczycą - Składniki: musztarda 23% (woda, gorczyca, ocet
spirytusowy, cukier, sól, ocet winny, przyprawy), cebula biała 23%, ogórek kiszony
21% (ogórki, woda, przyprawy w zmiennych proporcjach (czosnek, koper, chrzan), sól),
musztarda francuska 13% (woda, gorczyca biała, gorczyca czarna, ocet spirytusowy,
ocet jabłkowy, sól, cukier, substancje zagęszczające: guma ksantanowa i guma guar,
przyprawy, barwniki: kurkumina), miód 12%, olej rzepakowy, sok z cytryny (sok z
cytryny, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler.
Składniki: Polędwica wołowa 100%.
Składniki: ogórek kiszony 34% (ogórki, woda, sól, przyprawy), cebula biała 34%, żółtko
jaja 19%, sałata karbowana 10%, sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.
Składniki: pieczywo 73% (mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól,
słód jęczmienny), masło 27%.
Składniki: skórki wieprzowe, mięso z głów wieprzowych 17%, woda, krew wieprzowa,
kasza jęczmienna, tłuszcz wieprzowy, podroby wieprzowe, sól, przyprawy i ich
ekstrakty, aromaty, ekstrakt drożdżowy, hydrolizat białka roślinnego rzepakowego,
cebula smażona 0,8%, olej roślinny palmowy, mąka pszenna, jelito wieprzowe
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: cebula biała, masło, sól, pieprz czarny, majeranek suszony
Może zawierać: gluten, jaja, soja, seler, gorczyca.
Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.
Składniki: Kiełbasa wieprzowa [mięso wieprzowe (do wyprodukowania 100 g produktu
zużyto 103 g mięsa wieprzowego), sól, przyprawy i ich ekstrakty, cukier, aromaty
(zawiera gluten), hydrolizowane białko sojowe, ekstrakt drożdżowy, błonnik pszenny
bezglutenowy, czosnek, białko wieprzowe kolagenowe, substancja konserwująca:
azotyn sodu. Produkt w jelicie wieprzowym.], olej rzepakowy.
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczyca.
Składniki: cebula biała, masło, sól, pieprz czarny, majeranek suszony
Może zawierać: gluten, jaja, soja, seler, gorczyca.
Składniki: woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, ocet winny, przyprawy
Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.
Składniki: ser rolada ustrzycka 73% [sery (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych,
laktoza z mleka, stabilizator: chlorek wapnia; substancje konserwujące: azotan potasu,
lizozym (z jaj), barwnik: annato), sól, czosnek suszony), olej rzepakowy.
Składniki: żurawina 45%, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancje
zagęszczające: pektyna amidowa, guma guar i guma ksantanowa, aromat: koncentrat
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roślinny, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian trisodowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, rozmaryn.
Pieczywo 35%

Ogórek kiszony 12%

Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.
Składniki: kiełbasa biała 49% (mięso wieprzowe 95%, sól, przyprawy, ekstrakty
przypraw, ekstrakty owoców, błonnik roślinny, maltodekstryna, regulatory
kwasowości: kwas mlekowy i kwas cytrynowy, syrop inwertowany, czerwone wino,
substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka wieprzowa jadalna), cebula duszona w
piwie 38% [cebula biała 41%, piwo 41% (woda, słód jęczmienny, chmiel), masło,
rodzynki (rodzynki, substancja konserwująca: dwutlenek siarki), olej rzepakowy, miód,
sok z cytryny (sok z cytryny, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), sól,
pieprz], masło, mąka pszenna.
Może zawierać: jaja, ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę, nasiona
sezamu.
Składniki: śledź w oleju 57% [płaty śledziowe 83% (filety śledziowe solone bez skóry
80%, woda, sól, ocet spirytusowy, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i kwas winowy (L(+)),
substancja konserwująca: benzoesan sodu, olej rzepakowy), olej rzepakowy], ostra
marynata 43% [musztarda (woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, ocet winny,
przyprawy), cebula biała, ogórek kiszony 21% (ogórki, woda, sól, przyprawy),
musztarda francuska 13% (woda, gorczyca biała, gorczyca czarna, ocet spirytusowy,
ocet jabłkowy, sól, cukier, substancje zagęszczające: guma ksantanowa i guma gaur,
przyprawy, barwniki: kurkumina), miód 12%, olej rzepakowy, sok z cytryny (sok z
cytryny, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), sól, pieprz].
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, dwutlenek siarki i siarczyny.
Składniki: śledź w oleju 57% [płaty śledziowe 83% (filety śledziowe solone bez skóry
80%, woda, sól, ocet spirytusowy, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i kwas winowy (L(+)),
substancja konserwująca: benzoesan sodu, olej rzepakowy), olej rzepakowy], sos
śmietanowy 43% [śmietana 59% (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizator:
pektyny), cebula biała 23%, jabłko 11%, cukier, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja
konserwująca: pirosiarczyn potasu), sól, pieprz]
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: słonina wieprzowa 82%, jabłko 9%, cebula biała 7%, czosnek, sól,
majeranek.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: mięso wieprzowe (do wyprodukowania 100 g produktu zużyto 103 g mięsa
wieprzowego), sól, przyprawy i ich ekstrakty, cukier, aromaty (zawiera gluten),
hydrolizowane białko sojowe, ekstrakt drożdżowy, błonnik pszenny bezglutenowy,
czosnek, białko wieprzowe kolagenowe, substancja konserwująca: azotyn sodu.
Produkt w jelicie wieprzowym.
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczyca.
Składniki: skórki wieprzowe, mięso z głów wieprzowych 17%, woda, krew wieprzowa,
kasza jęczmienna, tłuszcz wieprzowy, podroby wieprzowe, sól, przyprawy i ich
ekstrakty, aromaty, ekstrakt drożdżowy, hydrolizat białka roślinnego rzepakowego,
cebula smażona 0,8%, olej roślinny palmowy, mąka pszenna, jelito wieprzowe
Może zawierać: gluten, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: ser biały półtłusty 71% (mleko pasteryzowane, kultury bakterii kwasu
mlekowego), śmietanka 20% (śmietanka, stabilizator: karagen, emulgator: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych), cebula biała 5%, szczypiorek 3%, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: ogórek kiszony (ogórki, woda, sól, przyprawy).
Może zawierać: dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler.

Pieczywo

Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.

Smażona biała kiełbasa z
cebulką w piwie 14%

Śledź litewski na ostro z
gorczycą 9%

Śledź z jabłkiem i cebulką w
śmietanie 9%

Deska z
Chłopskiej
Spiżarni 870 g

Smalec z jabłkiem i cebulką
6%

Kiełbasa wędzona 11%

Kaszanka 13%

Twarożek 8%

Chrzan

Żurawina

Składniki: korzeń tarty chrzanu 60%, woda, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, cukier,
mleko w proszku, sól, białka mleka, substancje zagęszczające: guma guar, guma
ksantanowa i mączka chleba świętojańskiego, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
substancja konserwująca: pirosiarczyn sodu, zawiera siarczyny.
Składniki: żurawina 45%, cukier, woda, skrobia modyfikowana, substancje
zagęszczające: pektyna amidowa, guma guar i guma ksantanowa, aromat: koncentrat
roślinny, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian trisodowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, rozmaryn

ZUPY

Rosół
300 ml/1 l

Rosół

Makaron nitki ugotowany

Żur
300 ml/1,2 l

Żur

Jajko

Żur

Żur w chlebie
300 ml

Grzybowa
300 ml/1,2 l

Barszcz
czerwony
300 ml/1,2 l
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Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchewka, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy i 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], marchewka, natka pietruszki.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę.
Składniki: woda, makaron (mąka z pszenicy durum, woda), olej rzepakowy, sól.
Może zawierać: jaja.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchewka, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], zakwas 20% (woda, mąka żytnia, mąka pszenna, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu), kiełbasa biała 20% (mięso wieprzowe 95%, sól,
przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty owoców, błonnik roślinny, maltodekstryna,
regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy, syrop inwertowany,
czerwone wino, substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka wieprzowa jadalna),
ziemniak 10%, boczek parzony [boczek wieprzowy bez żeber, chrzęści i skóry 79%,
woda, sól, białko wieprzowe (kolagenowe i plazma krwi), stabilizatory: trifosforany,
przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma i konjac, przeciwutleniacz:
askorbinian sodu; ekstrakt rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy; aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), hemoglobina
wieprzowa, hydrolizaty białek roślinnych z kukurydzy i soi, substancja konserwująca:
azotyn sodu], cebula biała, czosnek, pieprz czarny, majeranek, ziele angielskie, liść
laurowy, sól.
Może zawierać: jaja, mleko, gorczycę.
Składniki: jaja.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchewka, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], zakwas 20% (woda, mąka żytnia, mąka pszenna, sól, substancja
konserwująca: sorbinian potasu), kiełbasa biała 20% (mięso wieprzowe 95%, sól,
przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty owoców, błonnik roślinny, maltodekstryna,
regulatory kwasowości: kwas mlekowy, kwas cytrynowy, syrop inwertowany,
czerwone wino, substancja konserwująca: azotyn sodu, osłonka wieprzowa jadalna),
ziemniak 10%, boczek parzony [boczek wieprzowy bez żeber, chrzęści i skóry 79%,
woda, sól, białko wieprzowe (kolagenowe i plazma krwi), stabilizatory: trifosforany,
przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma i konjac, przeciwutleniacz:
askorbinian sodu; ekstrakt rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy; aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), hemoglobina
wieprzowa, hydrolizaty białek roślinnych z kukurydzy i soi, substancja konserwująca:
azotyn sodu], cebula biała, czosnek, pieprz czarny, majeranek, ziele angielskie, liść
laurowy, sól.
Może zawierać: jaja, mleko, gorczycę.

Jajko

Składniki: jaja.

Chleb

Składniki: mąka pszenna, woda, mąka żytnia, sól, drożdże.

Grzybowa

Składniki: wywar mięsno-grzybowy [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy,
marchew, korzeń pietruszki, cebula, por, seler, borowiki suszone 3% (Borowik
szlachetny), przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian
monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt
drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz czarny, liść laurowy],
cebula biała, borowiki mrożone 4% (borowik szlachetny), masło 3%, mąka pszenna,
sól, pieprz, śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizator: pektyny).
Może zawierać: jaja, soję, gorczycę.

Łazanki ugotowane 17%

Składniki: woda, makaron łazanki (mąka makaronowa pszenna), olej rzepakowy, sól.

Barszcz czerwony

Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], burak 31%, jabłka, czosnek, ocet spirytusowy, cukier, przyprawa
w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat),
liść laurowy, ziele angielskie, sól, majeranek, pieprz czarny.
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Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę.

Składniki: mąka pszenna, woda, pieczarki 13 %, grzyby leśne 3 % (borowik szlachetny,
podgrzybek brunatny, maślak zwyczajny w zmiennych proporcjach), cebula, olej
kokosowy, pasteryzowane jaja płynne, błonnik pszenny bezglutenowy, sól, przyprawy,
suszone warzywa (marchew, pietruszka, por, cebula), olej rzepakowy, aromat
naturalny, drożdże.
Może zawierać: soję, mleko, gorczycę.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchewka, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy i 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], pulpa pomidorowa 28% (pomidory 99,6%, sól, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana,
stabilizator: pektyny), zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz roślinny), cukier, cebula biała,
natka pietruszki, imbir, masło, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, gorczycę.
Składniki: mąka z pszenicy durum, woda.
Może zawierać: jaja.

Uszka 13%

Pomidorowa
1,2l

Pomidorowa

Makaron nitki ugotowany
17%

PLACKI MACIEJA
Placki ziemniaczane 45%

Placki Macieja z
gulaszem 550 g

Gulasz Macieja 45%

Śmietana 10%
Placki ziemniaczane 76%

Placki Macieja ze
śledziem 320 g

Śledzie 15%

Jabłko i cebulka w śmietanie
9%

Placki Macieja z
sosem
grzybowym
440 g

Placki ziemniaczane 55%

Placki Macieja
po chłopsku
310 g

Placki ziemniaczane 78%

Sos grzybowy 45%

Śmietana i cukier 22%

Składniki: ziemniak 67%, mąka pszenna, olej rzepakowy, cebula biała, jajko, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: łopatka wieprzowa bez kości 27%, woda, cebula biała, marchew, ogórek
kiszony, koncentrat pomidorowy, mąka pszenna, olej rzepakowy, przyprawa w płynie
(woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy i 5'-rybonukleotydy
disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), sól, kminek
mielony, chili mielone, ziele angielskie, pieprz.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i
siarczyny.
Składniki: śmietana 18% (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory: mączka
chleba świętojańskiego, guma guar, pektyna), natka pietruszki.
Składniki: ziemniak 67%, mąka pszenna, olej rzepakowy, cebula biała, jajko, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: płaty śledziowe 83% (filety śledziowe solone bez skóry 80%, woda, sól, ocet
spirytusowy, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy i kwas winowy (L(+)), substancja konserwująca:
benzoesan sodu, olej rzepakowy), olej rzepakowy.
Składniki: śmietanka 59% (śmietanka pasteryzowana 99%, skrobia modyfikowana
kukurydziana, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego, kultury
bakterii mlekowych), cebula biała 23%, jabłko 11%, cukier, sok z cytryny, sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: ziemniak 67%, mąka pszenna, olej rzepakowy, cebula biała, jajko, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: podgrzybek mrożony 49%, śmietanka 25% (śmietanka, stabilizator: karagen,
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), cebula biała, masło, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: ziemniak 67%, mąka pszenna, olej rzepakowy, cebula biała, jajko, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: śmietana 18% tł. 71% (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizatory:
mączka chleba świętojańskiego, guma guar i pektyna), cukier 29%.

CHŁOPSKA PIEROGARNIA
Pierogi z mięsem
6 szt. / 9 szt.

Pierogi z mięsem

Składniki: farsz mięsny 50% [mięso z łopatki wieprzowej 47%, mięso wołowe 33%,
cebula smażona (cebula biała, rafinowany olej rzepakowy), warzywa w zmiennych
proporcjach (marchew, seler, korzeń pietruszki, por), sól, pieprz czarny], mąka

Sos lub okrasa do wyboru

Pierogi z kapustą
i grzybami
6 szt. / 9 szt.

Pierogi z kapustą i grzybami

Sos lub okrasa do wyboru

Pierogi ruskie
6 szt. / 9 szt.

Pierogi ruskie

Sos lub okrasa do wyboru

Pierogi ze
szpinakiem
6 szt. / 9 szt.

Pierogi ze szpinakiem

Sos lub okrasa do wyboru

Mieszanka
pierogów
6 szt. / 9 szt.

Pierogi do wyboru
Sos lub okrasa do wyboru
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pszenna, woda, żółtko jaj pasteryzowane, rafinowany olej rzepakowy, skrobia
kukurydziana, sól.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, mleko, gorczycę.
Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
Składniki: farsz 50% [kapusta kiszona 65%, pieczarki 30%, cebula smażona (cebula, olej
rzepakowy rafinowany), podgrzybki suszone 1%, sól, pieprz czarny, ziele angielskie, liść
laurowy], mąka pszenna, woda, żółtko jaj pasteryzowane, rafinowany olej rzepakowy,
skrobia kukurydziana, sól.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, seler, mleko, gorczycę.
Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
Składniki: farsz ruski 50% [ziemniaki gotowane 46%, ser twarogowy 32%, cebula
smażona 18% (cebula biała, rafinowany olej rzepakowy), skrobia ziemniaczana, sól,
pieprz czarny], mąka pszenna, woda, żółtko jaj pasteryzowane, rafinowany olej
rzepakowy, skrobia kukurydziana, sól.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, seler, gorczycę.
Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
Składniki: farsz szpinakowo-serowy 50% {szpinak 64%, ser miękki solankowy 13%
(mleko, sól, regulator kwasowości: lakton kwasu glukonowego), warzywa w
zmiennych proporcjach (marchew, seler, korzeń pietruszki, por), ser pleśniowy
błękitny 6% (mleko pełne pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia, bakterie
fermentacji mlekowej, szlachetna pleśń Penicillium roqueforti), cebula biała,
margaryna [oleje i tłuszcze roślinne w zmiennych proporcjach (palmowy, rzepakowy,
rzepakowy całkowicie utwardzony), woda, emulgatory: lecytyny, mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych i mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane
kwasem cytrynowym, sól, substancje konserwujące: kwas sorbowy i sorbinian potasu,
regulator kwasowości: kwas askorbinowy, aromat, barwniki: annato i kurkumina;
witaminy: A, D3, E], czosnek, sól, pieprz czarny mielony}, mąka pszenna, woda;
rafinowany olej rzepakowy, żółtko jaj pasteryzowane, szpinak 2,5%, sól.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, gorczycę.
Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
Patrz: "Chłopska Pierogarnia"
Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

CHŁOPSKIE SPECJAŁY
Schabowy po
chłopsku
580 g

Kotlet ze schabu 40%
Dodatek skrobiowy 30%
Dodatek warzywny 30%

Zrazy polskie
560 g

Zrazy polskie 35%

Dodatek skrobiowy 32%
Dodatek warzywny 32%
Stek z amerykańskiego
angusa grillowany 32%

Stek z czarnego
wołu
530 g

Masło czosnkowe
Sos do wyboru
Dodatek skrobiowy 32%
Dodatek warzywny 32%

Składniki: mięso wieprzowe ze schabu bez kości 53%, bułka tarta 18% (mąka pszenna,
woda, drożdże, sól, cukier), jaja 13%, olej rzepakowy 6%, mąka pszenna, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki skrobiowe"
Patrz: "Dodatki warzywne"
Składniki: udziec wołowy 62% (zrazowa górna), boczek wędzony 12% [boczek
wieprzowy bez żeber, chrzęści i skóry 79%, woda, sól, białko wieprzowe (kolagenowe i
plazma krwi), stabilizatory: trifosforany, przetworzone wodorosty morskie z gatunku
Eucheuma i konjac, przeciwutleniacz: askorbinian sodu, ekstrakt rozmarynu, glukoza,
wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy; aromaty (w tym aromat dymu
wędzarniczego), hemoglobina wieprzowa, hydrolizaty białek roślinnych z kukurydzy i
soi), substancja konserwująca: azotyn sodu], ogórek kiszony 7% [ogórki, woda, sól,
przyprawy], mąka pszenna, olej rzepakowy, chleb żytni [zakwas żytni (mąka żytnia,
woda), mąka żytnia, woda, sól, serwatka], cebula biała, masło (śmietanka
pasteryzowana, bakterie fermentacji mlekowej), pieprz czarny, sól, liść laurowy, ziele
angielskie, rozmaryn.
Może zawierać: jaja, seler, gorczycę, dwutlenek siarki i siarczyny.
Patrz: "Dodatki skrobiowe"
Patrz: "Dodatki warzywne"
Składniki: stek wołowy z łopatki (na 100 g produktu użyto 129 g mięsa)(mięso wołowe
100%), olej rzepakowy, sól, pieprz czarny, rozmaryn.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: masło 89%, czosnek 5%, natka pietruszki, sól.
Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
Patrz: "Dodatki skrobiowe"
Patrz: "Dodatki warzywne"

Wątróbka z
jabłkami 420 g

Dodatek warzywny 31%

Data: 20.07.2022
Składniki: wątroba drobiowa (na 100 g produktu użyto 128 g wątróbki), jabłko 29%,
cebula biała, miód pitny (zawiera dwutlenek siarki i siarczyny), masło, mąka pszenna,
sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki skrobiowe"
Składniki: karkówka wieprzowa bez kości marynowana (na 100 g produktu użyto 137 g
mięsa)(karkówka wieprzowa bez kości 85%, woda, syrop glukozowy, sól, regulatory
kwasowości: octany sodu, stabilizatory: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: askorbinian
sodu), cebula biała 34%, masło, sól, pieprz czarny, majeranek suszony
Może zawierać: gluten, soję, jaja, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatek skrobiowy 31%

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Wątróbka drobiowa z
jabłkami 55%
Dodatek skrobiowy 45%

Karkówka po
chłopsku
570 g

Kurczak bacy
610 g

Karkówka w przyprawach z
cebulą 38%

Dodatek warzywny 31%

Składniki: filet z kurczaka (na 100 g produktu użyto 133 g mięsa), ser rolada ustrzycka
23% [sery (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, laktoza z mleka, stabilizator:
chlorek wapnia; substancje konserwujące: azotan potasu, lizozym (z jaj), barwnik:
annato), sól, czosnek suszony], żurawina do mięs 14% (żurawina 45%, cukier, woda,
skrobia modyfikowana, substancja żelująca: pektyna, koncentrat soku czarnej
marchwi, substancja konserwująca: sorbinian potasu, mleczan wapnia, aromat), olej
rzepakowy, sól, pieprz czarny
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatek skrobiowy 31%

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Grillowany filet z kurczaka z
serem i żurawiną 28%

Dodatek warzywny 20%

Składniki: kurczak patroszony bez podrobów (na 100 g produktu użyto 145 g
kurczaka), olej rzepakowy, papryka słodka, sól, czosnek granulowany, majeranek,
pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatek skrobiowy 20%

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Pół kurczaka z rożna 60%

Pół kurczaka z
rożna 900 g

Sos do wyboru

Golonka pieczona w
pomadzie 63%

Golonka w
miodzie
670 g

Glazura z miodem pitnym
19%
Pieczywo 18%
Sos do wyboru

Gołąbki 55%

Gołąbki w sosie
pomidorowym
530 g

Sos pomidorowy 19%

Dodatek skrobiowy

Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
Składniki: golonka pieczona (na 100 g produktu użyto 112 g golonki)(golonka z kością
78%, woda, sól, substancja konserwująca: azotyn sodu; skrobia modyfikowana
ziemniaczana, maltodekstryna, przyprawy (zawierają seler, jaja), ekstrakty przypraw),
miód, miód pitny-dwójniak (zawiera dwutlenek siarki), olej rzepakowy, papryka
słodka, sól.
Może zawierać: soję, mleko, gluten, gorczycę, ryby.
Składniki: sos własny z golonki, miód pitny-dwójniak 69% (zawiera dwutlenek siarki),
miód 6%, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz roślinny), masło, papryka słodka, sól,
pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: mąka pszenna, mąka żytnia, drożdże, zakwas, woda, sól, słód jęczmienny.
Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru”
Składniki: kapusta włoska, łopatka wieprzowa bez kości i skóry, ryż, cebula, masło,
jaja, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy,
5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), koperek, sól, pieprz, kminek mielony.
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat], pulpa pomidorowa 29% (pomidory 99,6%, sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), koncentrat pomidorowy 15%, cebula, masło,
sól, czosnek świeży, cukier, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Patrz: "Dodatki skrobiowe"

SAŁATY
Grillowany filet z kurczaka
45%

Sałata z
kurczakiem
350 g

Sałatka 43%
Sos koperkowy 12%

Składniki: filet z piersi kurczęcej (na 100 g produktu użyto 133 g mięsa), olej
rzepakowy, sól, papryka słodka, pieprz czarny, tymianek.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: mieszanka sałat 35% (warzywa w zmiennych proporcjach: sałata rzymska,
endywia frisee, cykoria radicchio), jaja 29%, ogórek 21%, rzodkiewka 15%.
Składniki: jogurt naturalny 74% (mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii), majonez
[woda, olej rzepakowy, glukoza, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier,
przyprawy, aromat), żółtko jaja, substancje zagęszczające: skrobia modyfikowana,

Sałata pod
gruszą
370 g

Sałata pod gruszą
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guma guar; ocet, sól, regulatory kwasowości: kwas fosforowy, kwas mlekowy i kwas
cytrynowy; cukier, substancja konserwująca: sorbinian potasu, suszony czosnek,
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego,
aromat, barwnik: kurkumina], koperek 3%, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja
konserwująca: pirosiarczyn potasu), sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę.
Składniki: gruszki w occie 34% (gruszki, woda, cukier, ocet spirytusowy, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, przyprawy), mieszanka sałat 32% (warzywa w
zmiennych proporcjach: sałata rzymska, endywia frisee, cykoria radicchio), ser kozi
17% (mleko kozie pasteryzowane, sól, kultury mleczarskie, stabilizator: chlorek
wapnia, kultury pleśniowe, podpuszczka), dressing miodowo-cytrynowy 10% [oliwa z
oliwek, sok z cytryny gotowy 27% (sok z cytryny, substancja konserwująca:
pirosiarczyn potasu), miód 21%, czosnek, pieprz czarny], rukola, orzechy włoskie 3%,
słonecznik łuskany.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę, orzeszki ziemne, nasiona sezamu.

RYBY
Pstrąg z pieca
560 g

Łosoś
410 g

Dorsz
420g

Dodatek warzywny 32%

Składniki: pstrąg tęczowy (na 100 g produktu użyto 150 g pstrąga)(Oncorhynchus
mykiss), cytryna, masło czosnkowe (masło, czosnek, natka pietruszki, sól), sok z
cytryny gotowy (sok z cytryny, substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), sól,
pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatek skrobiowy 32%

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Pstrąg pieczony 35%

Dodatek warzywny 21%

Składniki: łosoś atlantycki (na 100 g produktu użyto 133 g łososia)(Salmo Salar),
cytryna, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatek skrobiowy 43%

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Łosoś grillowany 36%

Dodatek warzywny 42%

Składniki: Dorsz Czarny 70% [Dorsz Czarny (ryby) Pollachius virens], masło 13%,
cytryna, marynata 11% {sos sojowy ponzu 73% [woda, sos sojowy 31% (woda, ziarno
soi, pszenica, sól), sól, naturalny aromat cytrynowy, ekstrakt drożdży], sos sojowy
(woda, ziarno soi, pszenica, sól)}, mąka pszenna.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatek skrobiowy 21%

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Pierogi do wyboru 9 szt.

Patrz: "Chłopska Pierogarnia"

Dorsz 37%

ŚWIĘTUJ Z BLISKIMI

Kotlet ze schabu

Karkówka w przyprawach z
cebulą

Niecka Chłopska
2980 g

Gołąbki

Sos pomidorowy

Golonka pieczona w
pomadzie

Składniki: mięso wieprzowe ze schabu bez kości 53%, bułka tarta 18% (mąka pszenna,
woda, drożdże, sól, cukier), jaja 13%, olej rzepakowy 6%, mąka pszenna, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: karkówka wieprzowa bez kości marynowana (na 100 g produktu użyto 137 g
mięsa)(karkówka wieprzowa bez kości 85%, woda, syrop glukozowy, sól, regulatory
kwasowości: octany sodu, stabilizatory: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: askorbinian
sodu), cebula biała 34%, masło, sól, pieprz czarny, majeranek suszony
Może zawierać: gluten, soję, jaja, seler, gorczycę.
Składniki: kapusta włoska, łopatka wieprzowa bez kości i skóry, ryż, cebula, masło,
jaja, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy,
5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), koperek, sól, pieprz, kminek mielony.
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat], pulpa pomidorowa 29% (pomidory 99,6%, sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), koncentrat pomidorowy 15%, cebula, masło,
sól, czosnek świeży, cukier, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Składniki: golonka pieczona (na 100 g produktu użyto 112 g golonki)(golonka z kością
78%, woda, sól, substancja konserwująca: azotyn sodu; skrobia modyfikowana
ziemniaczana, maltodekstryna, przyprawy (zawierają seler, jaja), ekstrakty przypraw),
miód, miód pitny-dwójniak (zawiera dwutlenek siarki), olej rzepakowy, papryka
słodka, sól.
Może zawierać: soję, mleko, gluten, gorczycę, ryby.

Dodatki warzywne
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Składniki: sos własny z golonki, miód pitny-dwójniak 69% (zawiera dwutlenek siarki),
miód 6%, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz roślinny), masło, papryka słodka, sól,
pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: kurczak patroszony bez podrobów (na 100 g produktu użyto 145 g
kurczaka), olej rzepakowy, papryka słodka, sól, czosnek granulowany, majeranek,
pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: Kiełbasa wieprzowa [mięso wieprzowe (do wyprodukowania 100 g produktu
zużyto 103 g mięsa wieprzowego), sól, przyprawy i ich ekstrakty, cukier, aromaty
(zawiera gluten), hydrolizowane białko sojowe, ekstrakt drożdżowy, błonnik pszenny
bezglutenowy, czosnek, białko wieprzowe kolagenowe, substancja konserwująca:
azotyn sodu. Produkt w jelicie wieprzowym.], olej rzepakowy.
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczyca.
Składniki: Cebula biała, masło, sól, pieprz czarny, majeranek suszony
Może zawierać: gluten, jaja, soja, seler, gorczyca.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatki skrobiowe

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Glazura z miodem pitnym

Pół kurczaka z rożna

Kiełbasa smażona

Cebula zasmażana

Sosy do wyboru
Pierogi do wyboru 9 szt.

Patrz: "Chłopska Pierogarnia"

Dodatki warzywne

Składniki: karkówka wieprzowa bez kości marynowana (na 100 g produktu użyto 137 g
mięsa)(karkówka wieprzowa bez kości 85%, woda, syrop glukozowy, sól, regulatory
kwasowości: octany sodu, stabilizatory: cytryniany sodu, przeciwutleniacz: askorbinian
sodu), cebula biała 34%, masło, sól, pieprz czarny, majeranek suszony pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, soję, jaja, seler, gorczycę.
Składniki: kapusta włoska, łopatka wieprzowa bez kości i skóry, ryż, cebula, masło,
jaja, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy,
5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), koperek, sól, pieprz, kminek mielony.
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat], pulpa pomidorowa 29% (pomidory 99,6%, sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), koncentrat pomidorowy 15%, cebula, masło,
sól, czosnek świeży, cukier, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Składniki: kurczak patroszony bez podrobów (na 100 g produktu użyto 145 g
kurczaka), olej rzepakowy, papryka słodka, sól, czosnek granulowany, majeranek,
pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatki skrobiowe

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Karkówka w przyprawach z
cebulą

Gołąbki

Pół Niecki
Chłopskiej
1800 g

Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"

Sos pomidorowy

Pół kurczaka z rożna

Sosy do wyboru
Rosół lub pomidorowa 1,2l

Gołąbki 200 g

Rodzinny obiad
niedzielny
Sos pomidorowy 100 g

Pół kurczaka z rożna 550 g

Patrz: "Sosy i okrasy do wyboru"
Patrz „zupy”
Składniki: kapusta włoska, łopatka wieprzowa bez kości i skóry, ryż, cebula, masło,
jaja, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy,
5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), koperek, sól, pieprz, kminek mielony.
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat], pulpa pomidorowa 29% (pomidory 99,6%, sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), koncentrat pomidorowy 15%, cebula, masło,
sól, czosnek świeży, cukier, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Składniki: kurczak patroszony bez podrobów (na 100 g produktu użyto 145 g
kurczaka), olej rzepakowy, papryka słodka, sól, czosnek granulowany, majeranek,
pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Dodatki warzywne
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Składniki: mięso wieprzowe ze schabu bez kości 53%, bułka tarta 18% (mąka pszenna,
woda, drożdże, sól, cukier), jaja 13%, olej rzepakowy 6%, mąka pszenna, sól, pieprz
czarny.
Może zawierać: soję, mleko, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki warzywne"

Dodatki skrobiowe

Patrz: "Dodatki skrobiowe"

Kotlet ze schabu 230 g

Kompot 1 l
Chrupiące rożki 120 g

Patrz: „Napoje bezalkoholowe”
Patrz: „Desery”

DESERY
Sernik
180 g

Szarlotka
180 g

Puchar lodowy
135 g

Chrupiące
rożki 120 g

Racuchy usmażone

Racuchy 230 g
Miód lub konfitura
truskawkowa

Składniki: ser biały tłusty 45%, jaja 18%, ciasto kruche 17% [mąka pszenna, masło,
żółtko jaja, śmietana 18% tł. (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizator: pektyny),
cukier puder, cukier wanilinowy], cukier puder 9%, masło 6%, budyń (skrobie, skrobia
modyfikowana, aromaty, barwnik: annato), cukier wanilinowy, proszek do pieczenia
(substancje spulchniające: difosforany, węglany sodu; mąka pszenna), aromat
cytrynowy.
Może zawierać: soję
Składniki: jabłka oczyszczone 50%, ciasto kruche 42% [mąka pszenna, masło, żółtko
jaja, śmietana 18% tł. (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizator: pektyny), cukier
puder, cukier wanilinowy), cukier puder, cukier wanilinowy], śmietanka 4%
(śmietanka, stabilizator: karagen), cukier, woda, cukier puder, bułka tarta, masło,
cynamon.
Może zawierać: soję, seler, gorczycę.
Składniki: lody czekoladowe 27% [woda, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier,
syrop glukozowy, tłuszcz kokosowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu
5%, wiórki czekoladowe 4,5% (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny), śmietanka 4,5%, serwatka
w proszku, czekolada couverture 0,9% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy,
emulgator: lecytyna sojowa, aromat), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i mączka chleba świętojańskiego), aromaty],
lody waniliowe 27% (mleko odtłuszczone odtworzone, woda, cukier, syrop glukozowy,
tłuszcz kokosowy, śmietanka 5%, serwatka w proszku, naturalne aromaty waniliowe,
stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego i guma guar, emulgator: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, mielone ekstrahowane laski wanilii, barwnik:
karotenoidy, sól), sorbet truskawkowy 27% (woda, truskawki 30%, cukier, syrop
glukozowy, zagęszczony sok cytrynowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i mączka chleba świętojańskiego, kwas: kwas
cytrynowy, aromat), bita śmietana 12% (śmietanka, stabilizator: karagen), rurki
waflowe 5% (mąka pszenna, cukier, olej rzepakowy i słonecznikowy, odtłuszczone
mleko w proszku, glukoza, jaja w proszku, sól, aromat waniliowy, emulgator: lecytyny
sojowe), mięta.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu.
Składniki: ciasto na rożki 39% [mąka pszenna, mleko, kefir (mleko, żywe kultury
bakterii), cukier 8%, jajka, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia (substancje
spulchniające: difosforany, węglany sodu; mąka pszenna)], konfitura truskawkowa
16% (truskawki, cukier, substancja żelująca: pektyny, substancje zagęszczające: guma
guar, guma ksantanowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
kwas askorbinowy), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina
tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan], miód 13%, jogurt
naturalny 10% (mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii), bita śmietana (śmietanka,
stabilizator: karagen).
Może zawierać: soję, seler, gorczycę.
Składniki: ciasto na racuchy 98% [jabłka oczyszczone 38%, mąka pszenna, mleko, kefir
(mleko, żywe kultury bakterii), cukier 8%, jajka, cukier wanilinowy, proszek do
pieczenia (substancje spulchniające: difosforany i węglan sodu, mąka pszenna)], olej
rzepakowy, cukier puder.
Może zawierać: soję
Miód - Składniki: miód (100%).
Konfitura truskawkowa – Składniki: Składniki: truskawki, cukier, substancja żelująca:
pektyny, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
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DODATKI WARZYWNE
Kapusta
zasmażana
180 g

Składniki: woda, kapusta kwaszona [kapusta kwaszona, zalewa (sok z kapusty, sól),
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy], cebula biała, smalec (tłuszcz wieprzowy), mąka
pszenna, kminek mielony, ziele angielskie, sól, pieprz czarny, liść laurowy.
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Buraczki
180 g
Ogórek kiszony
180 g

Składniki: buraki 81%, cukier, cebula biała, masło, sok z cytryny (sok z cytryny,
substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu), mąka pszenna, sól.
Składniki: ogórek kiszony (ogórki, woda, sól, przyprawy).
Może zawierać: dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler.

Surówka z
kiszonej kapusty
180 g

Składniki: kapusta kiszona 75% (kapusta kiszona, zalewa: sok z kapusty, sól;
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), marchew, cukier, olej rzepakowy, cebula biała,
sól, kminek mielony.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: kapusta biała 62,8%, cebula, cukier, marchew, olej rzepakowy, ocet
spirytusowy, kminek, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę, nasiona sezamu.

Surówka z białej
kapusty
180 g

Sałatka
wegetariańska
90 g

Składniki: mieszanka sałat (warzywa w zmiennych proporcjach: sałata rzymska,
endywia frisee, cykoria radicchio), ogórek, rzodkiewka, sos vinegrette [woda, olej
rzepakowy, sos ogrodowy (cukier sól, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy,
kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: octany sodu, skrobia modyfikowana,
maltodekstryna, zioła (pietruszka, szczypiorek), cebula, przyprawy (kurkuma, czarny
pieprz), mąka gorczycy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt
drożdżowy, czosnek w proszku, szpinak, olej rzepakowy, aromat (zawiera gorczycę)],
cebula czerwona.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler.

DODATKI SKROBIOWE
Kasza gryczana
180 g
Kasza pęczak z
cebulką i natką
180 g

Kopytka
180 g

Ziemniaki z
wody
180 g
Puree
ziemniaczane
180 g
Cząstki
ziemniaka w
ziołach
180 g
Opiekane
ziemniaki
180 g

Składniki: kasza gryczana ugotowana (woda, kasza gryczana prażona), sos pieczeniowy
[kości wieprzowe schabowe, marchew, seler, pietruszka korzeń, cebula biała,
koncentrat pomidorowy, wino wytrawne czerwone (zawiera dwutlenek siarki), por,
pieprz czarny, sól, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz roślinny), masło], sól, olej
rzepakowy.
Może zawierać: jaja, soję, gorczycę.
Składniki: kasza pęczak ugotowana (woda, kasza jęczmienna pęczak), cebula biała 7%,
masło, natka pietruszki 0,05%, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: kopytka 77% (ziemniaki odtworzone z suszu ziemniaczanego 60%, skrobia,
woda, błonnik roślinny, masa jajowa pasteryzowana, sól, olej rzepakowy, mąka
pszenna, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy), sos pieczeniowy 22% [kości wieprzowe schabowe, marchew, seler,
pietruszka korzeń, cebula biała, koncentrat pomidorowy, wino wytrawne czerwone
(zawiera dwutlenek siarki), por, pieprz czarny, sól, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz
roślinny), masło], sól, olej rzepakowy.
Może zawierać: soję, gorczycę.
Składniki: ziemniaki 98%, koperek, sól.
Składniki: ziemniaki 78%, mleko 15%, masło 4%, koperek, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: cząstki ziemniaczane 96% {ziemniaki, olej słonecznikowy, powłoczka [mąka
pszenna, mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, warzywa w proszku (czosnek cebula,
sól, dekstryna ziemniaczana, modyfikowana skrobia ziemniaczana, przyprawy 0,07%),
ekstrakt z drożdży, substancja spulchniająca: wodorowęglan sosu, barwnik:
kapsaicyna, ekstrakt z przypraw]}, frytura [oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy),
przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i mieszanina
tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan].
Może zawierać: jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: ziemniaki ze skórką (ziemniaki, olej rzepakowy, sól, rozmaryn), papryka
słodka.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

SOSY I OKRASY DO WYBORU

Data: 20.07.2022
Składniki: kości wieprzowe schabowe, marchew, seler, pietruszka korzeń, cebula biała,
koncentrat pomidorowy, wino wytrawne czerwone (zawiera dwutlenek siarki), por,
pieprz czarny, sól, zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz roślinny), masło.
Może zawierać: jaja, soję, gorczycę.
Składniki: jogurt naturalny 74% (mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii), majonez
21% [woda, olej rzepakowy, glukoza, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier,
przyprawy, aromat), żółtko jaja, substancje zagęszczające: skrobia modyfikowana i
guma guar, ocet, sól, regulatory kwasowości: kwas fosforowy, kwas mlekowy i kwas
cytrynowy, cukier, substancja konserwująca: sorbinian potasu, suszony czosnek,
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego,
aromat, barwnik: kurkumina], koperek 3%, sok z cytryny (sok z cytryny, substancja
konserwująca: pirosiarczyn potasu), sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, soję, seler.
Składniki: jogurt naturalny 72% (mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii), majonez
18% [woda, olej rzepakowy, glukoza, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier,
przyprawy, aromat), żółtko jaja, substancje zagęszczające: skrobia modyfikowana,
guma guar; ocet, sól, regulatory kwasowości: kwas fosforowy, kwas mlekowy, kwas
cytrynowy; cukier, substancja konserwująca: sorbinian potasu, suszony czosnek,
przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego,
aromat, barwnik: kurkumina], sok z cytryny 5% (sok z cytryny, substancja
konserwująca: pirosiarczyn potasu), czosnek 3%, cukier, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, soję, seler.
Składniki: podgrzybek mrożony 49%, śmietanka 25% (śmietanka, stabilizator: karagen,
emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), cebula 18%, masło 6%, natka
pietruszki, sól, pieprz.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: ketchup 56% (koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, ocet spirytusowy,
sól, skrobia modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma
guar, guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat), wywar
rosołowy 19% [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], seler naciowy, olej rzepakowy, papryka ostra, szałwia.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę.
Składniki: śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana, stabilizator: pektyny).

Sos pieczeniowy
50 g

Sos koperkowy
50 g

Sos czosnkowy
50 g

Sos grzybowy
50 g

Sos ostry
50 g

Kwaśna
śmietana
50 g

Składniki: boczek parzony 98% [boczek wieprzowy bez żeber, chrzęści i skóry 79%,
woda, sól, białko wieprzowe (kolagenowe i plazma krwi), stabilizatory: trifosforany,
przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma i konjac, przeciwutleniacz:
askorbinian sodu, ekstrakt rozmarynu, glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, aromaty (w tym aromat dymu wędzarniczego), hemoglobina
wieprzowa, hydrolizaty białek roślinnych z kukurydzy i soi), substancja konserwująca:
azotyn sodu], olej rzepakowy.
Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: cebula biała 98%, olej rzepakowy, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.

Okrasa - prażony
boczek
50 g

Okrasa - prażona
cebula
50 g

MENU DLA DZIECI
Rosół z kluskami
200 ml

Rosół 83%

Makaron nitki ugotowany
17%

Pomidorówka
200 ml

Pomidorowa 83%

Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchewka, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy i 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], marchewka, natka pietruszki.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, gorczycę.
Składniki: woda, makaron (mąka z pszenicy durum, woda), olej rzepakowy, sól.
Może zawierać: jaja.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchewka, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy i 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat), pietruszka łodygi, sól, ziele angielskie, pieprz
czarny, liść laurowy], pulpa pomidorowa 28% (pomidory 99,6%, sól, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy), śmietana (śmietana, skrobia modyfikowana,
stabilizator: pektyny), zasmażka (mąka pszenna, tłuszcz roślinny), cukier, cebula biała,

Kurczaki
Chrupaki
320 g

Gołąbek Zucha
330 g

Pierogi Babuni (z
białego sera)
4 szt.

Pierogi Babuni (z
mięsem lub
ruskie)
4 szt.

Data: 20.07.2022
natka pietruszki, imbir, masło, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Makaron nitki ugotowany
Składniki: woda, mąka z pszenicy durum
17%
Może zawierać: jaja.
Składniki: stripsy z kurczaka 93% (filet z piersi kurczaka 66%, mąka pszenna, olej
rzepakowy, sól, izolat białka sojowego, gluten pszenny, stabilizatory: trifosforany sodu
i potasu, difosforany, cukry (cukier, maltodekstryna, glukoza), skrobia ziemniaczana,
olej słonecznikowy, drożdże, przeciwutleniacze: kwas askorbinowy i izoaskorbinian
Kawałki kurczaka w panierce
sodu, przyprawy i ekstrakty przypraw, aromat), frytura [oleje roślinne (słonecznikowy,
34%
rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego i
mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza: dimetylopolisiloksan], natka
pietruszki.
Może zawierać: jaja, mleko, seler, gorczycę.
Patrz: "Dodatki dla dzieci"
Talarki z ziemniaków 28%
Patrz: "Dodatki dla dzieci"
Dodatek warzywny 25%
Składniki: koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia
Ketchup 13%
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar, guma
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat.
Składniki: kapusta włoska, łopatka wieprzowa bez kości i skóry, ryż, cebula, masło,
jaja, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy,
Gołąbki 40%
5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży,
aromat), koperek, sól, pieprz, kminek mielony.
Może zawierać: gluten, soję, seler, gorczycę, nasiona sezamu.
Składniki: wywar [woda, korpusy drobiowe, szponder wołowy, marchew, korzeń
pietruszki, cebula, por, seler, przyprawa w płynie (woda, sól, wzmacniacze smaku:
glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku,
Sos pomidorowy 14%
glukoza, ekstrakt drożdży, aromat], pulpa pomidorowa 29% (pomidory 99,6%, sól,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy), koncentrat pomidorowy 15%, cebula, masło,
sól, czosnek świeży, cukier, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, gorczycę.
Patrz: "Dodatki dla dzieci"
Puree ziemniaczane 24%
Patrz: "Dodatki dla dzieci"
Dodatek warzywny 22%
Składniki: farsz na pierogi babcine 33% (ser twarogowy półtłusty 83,5%, cukier, cukier
wanilinowy (cukier, aromat: etylowanilina), żółtko jaja (zawiera substancje
konserwującą: sorbinian potasu, regulator kwasowości :kwas cytrynowy), sól), sól,
Pierogi babcine 76%
barwnik: karoteny), ciasto na pierogi 24% (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, sól),
mąka pszenna 24%, olej, rzepakowy 19%.
Może zawierać: skorupiaki, ryby, orzeszki ziemne, soję, orzechy, seler, gorczycę,
nasiona sezamu, dwutlenek siarki, mięczaki.
Konfitura truskawkowa
Patrz: "Dodatki dla dzieci"
15%
Bita śmietana 9%
Patrz: "Dodatki dla dzieci"
Pierogi z mięsem - Składniki: farsz mięsny 50% [mięso z łopatki wieprzowej 47%, mięso
wołowe 33%, cebula smażona (cebula biała, rafinowany olej rzepakowy), warzywa w
zmiennych proporcjach (marchew, seler, korzeń pietruszki, por), sól, pieprz czarny],
mąka pszenna, woda, żółtko jaj pasteryzowane, rafinowany olej rzepakowy, skrobia
kukurydziana, sól.
Pierogi z mięsem lub ruskie Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, mleko, gorczycę.
49%

Okrasa 20%
Dodatek warzywny 31%

Racuchy usmażone 72%

Jabłkowe
racuchy
290 g

Jabłka prażone 14%
Miód lub konfitura
truskawkowa 14%

Pierogi ruskie – Składniki: farsz ruski 50% [ziemniaki gotowane 46%, ser twarogowy
32%, cebula smażona 18% (cebula biała, rafinowany olej rzepakowy), skrobia
ziemniaczana, sól, pieprz czarny], mąka pszenna, woda, żółtko jaj pasteryzowane,
rafinowany olej rzepakowy, skrobia kukurydziana, sól.
Może zawierać: orzeszki ziemne, soję, seler, gorczycę.
Patrz "Sosy i okrasy do wyboru"
Patrz: "Dodatki dla dzieci"
Składniki: ciasto na racuchy 98% [jabłka oczyszczone 38%, mąka pszenna, mleko, kefir
(mleko, żywe kultury bakterii), cukier 8%, jajka, cukier wanilinowy, proszek do
pieczenia (substancje spulchniające: difosforany i węglan sodu, mąka pszenna)], olej
rzepakowy, cukier puder.
Może zawierać: soję
Składniki: jabłka oczyszczone 94%, cukier 5%, cynamon.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Miód - Składniki: miód 100%.
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Konfitura truskawkowa – Składniki: Składniki: truskawki, cukier, substancja żelująca:
pektyny, substancje zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Składniki: kopytka 87% (ziemniaki odtworzone z suszu ziemniaczanego 60%, skrobia,
woda, błonnik roślinny, masa jajowa pasteryzowana, sól, olej rzepakowy, mąka
pszenna, substancja konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: kwas
askorbinowy), bułka tarta 6% (mąka pszenna, woda, sól, drożdże), masło 6%, natka
pietruszki.
Lody czekoladowe - Składniki: woda, mleko odtłuszczone odtworzone, cukier, syrop
glukozowy, tłuszcz kokosowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5%,
wiórki czekoladowe 4,5% (cukier, miazga kakaowa, kakao w proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny), śmietanka 4,5%, serwatka
w proszku, czekolada couverture 0,9% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy,
emulgator: lecytyna sojowa, aromat), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, stabilizatory: guma guar i mączka chleba świętojańskiego), aromaty

Pan Kopytko
160 g

Lody czekoladowe,
waniliowe lub sorbet
truskawkowy do wyboru

Hokus pokus
100 g

Lody wanilowe - Składniki: mleko odtłuszczone odtworzone, woda, cukier, syrop
glukozowy, tłuszcz kokosowy, śmietanka 5%, serwatka w proszku, naturalne aromaty
waniliowe, stabilizatory: mączka chleba świętojańskiego i guma guar, emulgator:
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mielone ekstrahowane laski wanilii,
barwnik: karotenoidy, sól

Sorbet truskawkowy – Składniki: woda, truskawki 30%, cukier, syrop glukozowy,
zagęszczony sok cytrynowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
stabilizatory: guma guar i mączka chleba świętojańskiego, kwas: kwas cytrynowy,
aromat
Składniki: bita śmietana (śmietanka, stabilizator: karagen), rurki waflowe (mąka
pszenna, cukier, olej rzepakowy i słonecznikowy, odtłuszczone mleko w proszku,
Bita śmietana, rurki waflowe
glukoza, jaja w proszku, sól, aromat waniliowy, emulgator: lecytyny sojowe), mięta.
Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, nasiona sezamu.
Wiórki czekoladowe – Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku,
miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mleka), laktoza i białka mleka, tłuszcz
mleczny, emulgator: lecytyna sojowa, aromat.
Wiórki czekoladowe lub
polewa czekoladowa

Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy.
Polewa czekoladowa – Składniki: cukier inwertowany, cukier, mleko skondensowane
słodzone, woda, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, miazga kakaowa, tłuszcz
kakaowy, substancje zagęszczająca: skrobia kukurydziana, karagen, przetworzone
wodorosty morskie z gatunku Euchema, sól, aromat: wanilina.

DODATKI DLA DZIECI
Świeży ogórek
80 g
Marchewka do
chrupania
80 g
Kiszony ogórek
80 g
Marchewka z
jabłkiem
80 g
Buraczki na
zimno lub na
ciepło
80 g
Cząstki
pomidora
80 g
Mizeria
80 g
Talarki z

Składniki: ogórek zielony 100%
Składniki: marchew 100%

Składniki: ogórek kiszony (ogórki, woda, sól, przyprawy).
Może zawierać: dwutlenek siarki i siarczyny, gorczycę, seler.
Składniki: marchew 63%, jabłko 31%, cukier, (sok z cytryny, substancja konserwująca:
pirosiarczyn potasu)
Składniki: buraki 81%, cukier 5%, cebula biała 4%, masło 4%, (sok z cytryny, substancja
konserwująca: pirosiarczyn potasu), mąka pszenna, sól.

Składniki: pomidory 100%

Składniki: ogórek zielony 56%, kefir 21%, śmietana 18% tł. 14% (śmietana, skrobia
modyfikowana, stabilizator: pektyny), czosnek, cukier, koperek, sól, ocet spirytusowy,
pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: talarki z ziemniaków 90% (ziemniaki, olej słonecznikowy), frytura 10% [oleje
roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), przeciwutleniacze: estry kwasów tłuszczowych i

ziemniaka
90 g
Puree
ziemniaczane
90 g
Miód
40 g
Konfitura
truskawkowa
40 g
Prażone jabłka
40 g
Wiórki
czekoladowe
40 g
Polewa
czekoladowa
40 g
Bita śmietana
25 g
Ketchup
40 g
Domowy
kompot
200 ml
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kwasu askorbinowego i mieszanina tokoferoli, substancja przeciwpianotwórcza:
dimetylopolisiloksan].
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: ziemniaki 78%, mleko 15%, masło 4% (śmietanka pasteryzowana, bakterie
fementacji mlekowej), koperek, sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, seler, gorczycę.
Składniki: miód 100%.
Składniki: Składniki: truskawki, cukier, substancja żelująca: pektyny, substancje
zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Składniki: jabłka oczyszczone 94%, cukier 5%, cynamon.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, serwatka
w proszku (z mleka), laktoza i białka mleka, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyna
sojowa, aromat. Może zawierać: gluten, jaja, orzeszki ziemne, orzechy.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, woda, kakao 6%, mleko odtłuszczone w proszku,
tłuszcz roślinny palmowy, substancje zagęszczające: karagen, alginian sodu, aromaty
Składniki: śmietanka, stabilizator: karagen
Składniki: koncentrat pomidorowy 78%, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, skrobia
modyfikowana, mieszanka przypraw, substancje zagęszczające: guma guar i guma
ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat.
Składniki: woda 61%, jabłka świeże 30%, świeże owoce sezonowe lub owoce mrożone
5%, cukier 4%.

NAPOJE ZIMNE
Domowy
kompot
0,3 l / 1 l
Sok jabłkowy
0,3 l / 1 l
Sok
pomarańczowy
0,3 l / 1 l
Napój czarna
porzeczka
0,3 l / 1 l
Sok pomidorowy
0,3 l / 1 l
Cisowianka
gazowana
0,7 l
Cisowianka
niegazowana
0,7 l
Lemoniada
klasyczna
0,4 l
Woda gazowana
0,3 l
Woda
niegazowana
0,3 l
Kwas chlebowy
0,4 l
Pepsi
0,2 l

Składniki: woda 61%, jabłka świeże 30%, świeże owoce sezonowe lub owoce mrożone
5%, cukier 4%.
Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku jabłkowego
Składniki: woda, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego

Składniki: woda, cukier, sok z zagęszczonego soku z czarnych porzeczek 20%

Składniki: woda, sok z zagęszczonego sok pomidorowego, sól.
Składniki: naturalna woda mineralna, dwutlenek węgla

Składniki: naturalna woda mineralna

Składniki: woda, woda źródlana gazowana lub niegazowana, sok jabłkowy 15% (sok
jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego), sok z cytryny 8% (sok z cytryny,
substancja konserwująca: dwutlenek siarki), cytryna 5%, syrop cukrowy (woda,
cukier), mięta
Składniki: woda źródlana gazowana. Woda wysokonasycona dwutlenkiem węgla.
Składniki: woda źródlana niegazowana

Składniki: woda, syrop cukrowy, koncentrat kwasu chlebowego (żyto, jęczmień,
pszenica), barwniki spożywczy karmel, chmiel, dwutlenek węgla, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu.
Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy,
kwas: kwas fosforowy, aromaty, w tym kofeina.

Data: 20.07.2022
Składniki: woda, barwnik: karmel amoniakalno-siarczynowy, regulator kwasowości:
kwas fosforowy, substancja słodząca: aspartam, regulator kwasowości: cytryniany
sodu, substancja konserwująca: benzoesan sodu, aromaty: w tym kofeina, substancja
słodzaca: acesulfam K, kwas: kwas cytrynowy. Zawiera źródło fenyloalaniny.
Składniki: woda, syrop fruktozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z
zagęszczonego soku pomarańczowego 4%, kwas: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy,
stabilizator: guma arabska, barwniki: karoteny.
Składniki: woda, fruktozowy syrop kukurydziany, kwas: kwas cytrynowy, aromat
naturalny z cytryny i limonki, kwas: kwas jabłkowy, regulator kwasowości: cytryniany
sodu, substancja konserwująca: benzoesan sodu
Składniki: woda, sacharoza, glukoza, kwas: kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna
0,4%, regulatory kwasowości: węglany sodu i węglan magnezu, kofeina 0,03%,
witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty, barwniki: karmel i
ryboflawina.
Składniki: woda, kwas: kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna 0,4%, regulatory
kwasowości: węglany sodu i węglan magnezu, substancje słodzące: acesulfam K,
aspartam, kofeina 0,03%, witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12), aromaty,
substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, barwniki: karmel i ryboflawina.

Pepsi Max
0,2 l
Mirinda
0,2 l
7 up
0,2 l
Red Bull Energy
Drink
0,25 l
Red Bull Energy
Drink Sugarfree
0,25 l

NAPOJE GORĄCE
Herbata klasyczna
Herbata Earl Grey
Herbata miętowa

Herbata (smak
do wyboru)
300 ml

Herbata owocowa

Herbata pomarańczowa
Herbata zielona
Herbata klasyczna
Herbata Earl Grey
Herbata miętowa

Herbata (smak
do wyboru) z
konfiturą 250 ml

Herbata owocowa

Herbata pomarańczowa
Herbata zielona
Konfitura truskawkowa 20%

Espresso 35 ml
Espresso
podwójne 70 ml
Kawa czarna
150 ml
Kawa czarna z
mlekiem
190 ml
Cappuccino
200 ml
Latte macchiato
250 ml

Składniki: woda, herbata czarna, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata earl grey (herbata czarna, aromat), cukier lub cukier
trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, mięta, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata owocowa [jabłko 61,5%, hibiskus 23,15%, aromat 7,7%, liście
jeżyny 7,4%, czarna porzeczka 0,1%, kawałki malin 0,1% (malina, maltodekstryna),
kawałki truskawek 0,1%], cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata red orange (jabłko 45%, hibiskus 18%, skórka pomarańczy
15%, dzika róża 10%, aromaty 9%, regulator kwasowości – kwas cytrynowy 3%), cukier
lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata zielona, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata czarna, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata earl grey (herbata czarna, aromat), cukier lub cukier
trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, mięta, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata owocowa [jabłko 61,5%, hibiskus 23,15%, aromat 7,7%, liście
jeżyny 7,4%, czarna porzeczka 0,1%, kawałki malin 0,1% (malina, maltodekstryna),
kawałki truskawek 0,1%], cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata red orange (jabłko 45%, hibiskus 18%, skórka pomarańczy
15%, dzika róża 10%, aromaty 9%, regulator kwasowości – kwas cytrynowy 3%), cukier
lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: woda, herbata zielona, cukier lub cukier trzcinowy, cytryna
Składniki: Składniki: truskawki, cukier, substancja żelująca: pektyny, substancje
zagęszczające: guma guar i guma ksantanowa, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.
Składniki: woda, kawa.
Składniki: woda, kawa.
Składniki: woda, kawa.
Składniki: mleko, woda, kawa.
Składniki: mleko, woda, kawa.
Składniki: mleko, woda, kawa.

ALKOHOLE
Żywiec Lager
0,3 l / 0,5 l
Żywiec Białe
0,3 l / 0,5 l

Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu.
Składniki: woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, aromat naturalny, chmiel i ekstrakt
z chmielu, kolendra.

Żywiec Porter
0,3 l / 0,5 l
Heineken 0,5 l
Warka Radler
3,5% Malina z
cytrusami
Żywiec 0,0%
0,33 l
Żywiec Białe
0,0% 0,5 l
Warka Radler
0,0% Cytryna
0,5 l
Warka Radler
0,0% Grejpfrut z
pomarańczą 0,5 l

Rześka Jagna
250 ml

Owocowy sad
400 ml

Seks na sianie
250 ml

Krwawa Maryna
170 ml
Powiew wiosny
400 ml

Wściekły burek
40 ml
Niebieski szlak
160 ml
Alternatywy 4
160 ml
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Składniki: woda, słód jęczmienny (monachijski, pilzneński, karmelowy, palony), cukier,
chmiel i ekstrakt z chmielu.
Składniki: woda, słód jęczmienny, ekstrakt z chmielu.
Składniki: woda, słód jęczmienny, cukier, kukurydza, sok z zagęszczonego soku
cytrynowy 1,5%, sok jabłkowy z zagęszczonego soku 1,3%, sok grejpfrutowy z
zagęszczonego soku 0,5%, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku 0,5%, sok z
limonkowy zagęszczonego soku 0,1%, sok malinowy z zagęszczonego soku 0,1%,
barwnik: koncentrat z marchwi, ekstrakt z cytryny, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, naturalne aromaty, ekstrakt z pomarańczy, stabilizator: mączka chleba
świętojańskiego, chmiel.
Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel i ekstrakt z chmielu.
Składniki: woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, aromat naturalny, chmiel i ekstrakt
z chmielu, kolendra.
Składniki: woda, syrop fruktozowy, słód jęczmienny, sok cytrynowy z zagęszczonego
soku 2,4%, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku 1,8%, naturalny aromat,
stabilizator: guma arabska, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz:
kwas askorbinowy, ekstrakt trawy cytrynowej, ekstrakt z chmielu i chmiel.
Składniki: woda, cukier, słód jęczmienny, sok cytrynowy z zagęszczonego soku 2,8%,
sok pomarańczowy z zagęszczonego soku 1,2%, sok grejpfrutowy z zagęszczonego
soku 1,0%, ekstrakt z cytryny, naturalny aromat grejpfruta z innymi naturalnymi
aromatami, koncentrat soku z czarnej marchwi, stabilizator: mączka chleba
świętojańskiego, ekstrakt z chmielu i chmiel.
Składniki: napój żurawinowy (woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku 14,5%, cukier
(d) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (g), soki z zagęszczonych soków z: aronii 7%,
żurawin 2% i czarnych jagód 1%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, stabilizator:
guma arabska, aromaty. d, g - w zależności od użytego składnika: patrz nadruk na
wierzchu opakowania), saska pigwa, wódka stock prestige, woda, cytryna, mięta.
Składniki: sok jabłkowy (woda, sok z zagęszczonego soku jabłkowego), jabłko, wódka
stock prestige, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny, substancja konserwująca:
pirosiarczyn potasu), woda, miód, cynamon.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: sok pomarańczowy (sok pomarańczowy z zagęszczonego soku
pomarańczowego), napój żurawinowy (woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku
14,5%, cukier (d) i/lub syrop glukozowo-fruktozowy (g), soki z zagęszczonych soków z:
aronii 7%, żurawin 2% i czarnych jagód 1%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
stabilizator: guma arabska, aromaty. d, g - w zależności od użytego składnika: patrz
nadruk na wierzchu opakowania), wódka stock prestige, likier brzoskwiniowy, woda,
pomarańcza.
Składniki: sok pomidorowy (woda, sok z zagęszczonego sok pomidorowego, sól),
wódka stock prestige, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny, substancja
konserwująca: pirosiarczyn potasu), tabasco (ocet destylowany, czerwona papryka,
sól), sól, pieprz czarny.
Może zawierać: gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę.
Składniki: ogórek, sok jabłkowy (woda, sok z zagęszczonego soku pomarańczowego),
wódka stock prestige, woda, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny, substancja
konserwująca: pirosiarczyn potasu).
Składniki: wódka stock prestige, syrop malinowy (syrop glukozowo-fruktozowy i/lub
cukier, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, zagęszczony sok
malinowy 0,1%, substancja konserwująca: benzoesan sodu, barwniki: karmel
amoniakalno-siarczynowy, błękit brylantowy fcf, azorubina i czerwień koszenilowa mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci), tabasco (ocet
destylowany, czerwona papryka, sól).
Składniki: sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny, substancja konserwująca:
pirosiarczyn potasu), stock prestige vodka, likier blue curacao.
Składniki: sok pomarańczowy (sok pomarańczowy z zagęszczonego soku
pomarańczowego), stock prestige vodka, grenadine (cukier, woda, koncentrat z soku z
owoców, kwas cytrynowy, naturalny aromat, naturalny aromat z wanilii z inne
aromaty naturalne, barwnik: azorubina, może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i
skupienie u dzieci), likier triple sec, sok z cytryny (pasteryzowany sok z cytryny,
substancja konserwująca: pirosiarczyn potasu).
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Swojski smalec
Gzik
Śledź z jabłkiem i
cebulką w śmietanie
Śledź po litewsku na
ostro z gorczycą
Tatar z polędwicy
wołowej
Kaszanka
Kiełbasa smażona
Bacówka
Deska z Chłopskiej
Spiżarni
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ZUPY
Rosół
Żur
Żur w chlebie
Grzybowa
Barszcz czerwony
Pomidorowa
PLACKI MACIEJA
Z gulaszem
Ze śledziem
Z sosem grzybowym
Po chłopsku

+

CHŁOPSKA PIEROGARNIA – bez dodatków
Pierogi z mięsem
Pierogi z kapustą i
grzybami
Pierogi ruskie
Pierogi ze szpinakiem
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CHŁOPSKIE SPECJAŁY – bez dodatków
Schabowy po chłopsku
Zrazy polskie
Stek z czarnego wołu
Wątróbka z jabłkami
Karkówka po chłopsku
Kurczak bacy
Pół kurczaka z rożna
Golonka w miodzie
Gołąbki w sosie
pomidorowym
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SAŁATY
Sałata z kurczakiem
Sałata pod gruszą

o

+

+
+

RYBY– bez dodatków
Pstrąg z pieca
Łosoś
Dorsz

+
+
+

+

Mięczaki

o
o

ZAKĄSKI Z CHŁOPSKIEJ SPIŻARNI

Łubin

Dwutlenek siarki i
siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

o
o

Soja

o
+

Ryby

o
o

Jaja

Seler

Orzechy 2

Mleko łącznie z
laktozą

Orzeszki ziemne

Skorupiaki

Zboża 1
zawierające gluten

WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH
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Mięczaki

Nasiona sezamu

+

Łubin

Gorczyca

o

Dwutlenek siarki i
siarczyny

Seler

+

Orzechy 2

o
o

Mleko łącznie z
laktozą

o
o

Soja

+
+

Orzeszki ziemne

+
+

Ryby

+
o

Jaja

Skorupiaki

Zboża 1
zawierające gluten
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ŚWIĘTUJ Z BLISKIMI – bez dodatków i pierogów
Niecka Chłopska
Pół Niecki Chłopskiej
Rodzinny obiad
niedzielny

+
o

+
+

+

+
+
+
+
+

o

+

DESERY
Sernik
Szarlotka
Puchar lodowy
Chrupiące rożki
Racuchy
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o

o

DODATKI WARZYWNE DO WYBORU
Kapusta zasmażana
Buraczki
Ogórek kiszony
Surówka z kiszonej
kapusty
Surówka z białej
kapusty
Sałatka wegetariańska

+
+

o

o
+
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

+

+

o

o

+

+

o

+

o

o

+

o

o

+

+

o

+

+

o

o

o

o

+

o

o

+

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

+
o
o
o
o

o
+
+
o
o

o
o
o
o
o

+
+
+
+
o
+

+
o
o
o
+

o
+
+
o
o

o

o

+

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
+

o
o
+
o

o
+
o
+

+
+
o
+

o
o
o
o

o

o

o

+

o

o

o

DODATKI SKROBIOWE DO WYBORU
Kasza gryczana
Kasza pęczak z cebulką
i natką
Kopytka
Ziemniaki z wody
Puree ziemniaczane
Cząstki ziemniaka w
ziołach
Opiekane ziemniaki

+

+

SOSY I OKRASY DO WYBORU
Sos pieczeniowy
Sos koperkowy
Sos czosnkowy
Sos grzybowy
Sos ostry
Kwaśna śmietana
Okrasa – prażony
boczek
Okrasa – prażona
cebula

o

+
+
+

MENU DLA DZIECI – bez dodatków
Rosół z kluskami
Pomidorówka
Kurczaki Chrupaki
Gołąbek Zucha
Pierogi Babuni (z
białego sera)
Pierogi Babuni (z
mięsem)
Pierogi Babuni (ruskie)
Jabłkowe racuchy
Pan Kopytko
Hokus pokus
DODADKI DLA DZIECI
Świeży ogórek
Marchewka do
chrupania
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NAPOJE ZIMNE
Domowy kompot
Sok jabłkowy
Sok pomarańczowy
Napój czarna porzeczka
Sok pomidorowy
Cisowianka gazowana
Cisowianka
niegazowana
Lemoniada klasyczna
Woda gazowana
Woda niegazowana
Kwas chlebowy
Pepsi
Pepsi Max
Mirinda
7up
Red Bull Energy Drink
Red Bull Energy Drink
Sugarfree

+

+

NAPOJE GORĄCE
Herbata
Herbata z konfiturą
Espresso
Espresso podwójne
Kawa czarna
Kawa czarna z mlekiem
Cappuccino
Latte macchiato

+
+
+

ALKOHOLE
Żywiec Lager
Żywiec Białe
Żywiec Porter
Heineken
Warka Radler 3,5%
Malina z cytrusami
Żywiec 0,0%
Żywiec Białe 0,0%
Warka Radler 0,0%
Cytryna
Warka Radler 0,0%
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Mięczaki

Łubin

o

Dwutlenek siarki i
siarczyny

o

Nasiona sezamu

Gorczyca

Orzechy 2

Mleko łącznie z
laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Seler

Kiszony ogórek
Marchewka z
jabłkiem
Buraczki na
zimno lub na
ciepło
Cząstki pomidora
Mizeria
Talarki z
ziemniaka
Puree
ziemniaczane
Miód
Konfitura truskawkowa
Prażone jabłka
Wiórki czekoladowe
Polewa
czekoladowa
Bita śmietana
Ketchup
Domowy kompot

Skorupiaki

Zboża 1
zawierające gluten
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Mięczaki

o

Łubin

Dwutlenek siarki i
siarczyny

Nasiona sezamu

Gorczyca

Orzechy 2

Seler

Grejpfrut z pomarańczą
Rześka Jagna
Owocowy sad
o
o
o
Seks na sianie
Krwawa Maryna
o
o
o
Powiew wiosny
Wściekły burek
Niebieski szlak
Alternatywy 4
Wino domowe
Prosecco
Pinot Grigio
Chardonnay
Moscato
Cabernet Sauvignon
Primitivo
Pinot Noir
Martini Bianco
Martini Rosso
W restauracjach Chłopskie Jadło używamy jaj od kur z wolnego wybiegu.

Mleko łącznie z
laktozą

Soja

Orzeszki ziemne

Ryby

Jaja

Skorupiaki

Zboża 1
zawierające gluten
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Legenda:
+ = produkt zawiera wskazany alergen;
o = produkt może zawierać wskazany alergen;
1 Zboża

zawierające gluten tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe.

2

Orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy
makadamia, orzechy Queensland.

Przygotowując dania, dbamy o to, żeby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa żywności. W nielicznych przypadkach może dojść do niezamierzonego
przeniesienia składników alergennych pomiędzy produktami. W związku z tym nawet produkty, w których substancje te oryginalnie nie występują, mogą
zawierać: zboża będące źródłem glutenu, nasiona sezamu, jaja, mleko, orzeszki ziemne i inne orzechy, soję, seler, gorczycę, łubin, dwutlenek siarki i siarczyny
oraz ryby, mięczak i skorupiaki.
Przedstawione informacje o składnikach i alergenach sporządzone zostały wg najlepszej wiedzy Sfinks Polska S.A. i dotyczą produktów standardowych
serwowanych w restauracji, nie będących produktami sezonowymi czy produktami o charakterze promocyjnym. Informacje tu zawarte odpowiadają stanowi
rzeczy na dzień – lipiec 2022 r. i mogą być w każdym czasie zmienione.
Kontakt: Sfinks Polska S.A., ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, tel. 22 702 71 01, www.sphinx.pl

