
 
 

 

WIELKANOC 

PROPOZYCJA DAŃ NA WYNOS 
W celu zamówienia dań na wynos prosimy o kontakt telefoniczny: 22 848 12 25, 22 848 15 90 lub 

mailowy: rozana@restauracjarozana.com.pl  

 

Przekąski zimne 

Tatar ze śledzi na biało                   słoik 0,5 l     45 zł  

Pieczony chudy boczek marynowany w czosnku i majeranku                  cały (ok. 0,8 kg)      82 zł 

Pieczony schab środkowy marynowany w czosnku i majeranku               cały (ok. 0,8 kg)     92 zł 

Świąteczne jaja faszerowane w skorupkach                         (4 połówki)     20 zł 

Nóżki wieprzowe                           porcja    29 zł  

Studzienina z kurczaka                porcja    32 zł  

Sałatka jarzynowa w drobną kostkę krojona        słoik 0,9 l     62 zł 

Naszej produkcji - chrzan                     słoik 0,24 l    14 zł  

                - ćwikła                    słoik 0,24 l    14 zł 

Prawdziwki marynowane          słoik 0,9 l     49 zł 

Ogórki kiszone           słoik 0,9 l     19 zł  

Papryka marynowana           słoik 0,9 l     27 zł 

Pasztety 

Pieczony pasztet z dziczyzny            1 kg (cały)    90 zł  

Pasztet z kaczki i gęsi                  1 kg (cały)    110 zł 

Biały pasztet z białego drobiu                 1 kg (cały)    70 zł 

Zupy 

Wielkanocny barszcz biały z kiełbasą           słoik 0,9 l    44 zł  

Krem z białych warzyw                      słoik 0,9 l    44 zł 

Dania główne 

Wiejska kaczka z pieca (sos + pieczone jabłka)                     porcja    52 zł  

Biała kiełbasa z sosem miodowo-cebulowym             porcja    42 zł 

Pieczone udo gęsie z zasmażanymi buraczkami                   porcja    52 zł 

Królik duszony w śmietanie (sos + surówka z marynowanych buraczków)               porcja    55 zł 

 

 



Desery 

Babka drożdżowa                       cała (ok. 0,6 kg)    75 zł  

Mazurek kajmakowy                          cały (25 cm/30 cm)    85 zł  

Domowy sernik                            cały (8 porcji) 160 zł  

Beza migdałowa z kremem pomarańczowym              cały (5 porcji) 110 zł 

                 cały (10 porcji) 220 zł 

Tort bezowy z kremem kawowym i daktylami                                 cały (5 porcji) 110 zł 

                 cały (10 porcji) 220 zł 

Tort bezowy z marakują                cały (5 porcji) 110 zł 

                 cały (10 porcji) 220 zł 

Tort kajmakowy                         cały (5 porcji) 110 zł 

                 cały (10 porcji) 220 zł 

                 cały (16 porcji) 352 zł 

Kruche ciasteczka               porcja 0,5 kg     45 zł  

 

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie daty i godziny odbioru wynosu.  

Prosimy o  podanie numeru telefonu kontaktowego.  

 

 

Życzymy Państwu,  

 

aby te Święta Wielkiej Nocy były dla Państwa okazją do uczty nie tylko duchowej,  

ale również kulinarnej.  

Aby obfitowały w poezję smaków, a wokół roztaczała się woń wspaniałych polskich potraw.  

Mamy nadzieję, że święta upłyną Państwu w niezapomnianej atmosferze, będą obfitowały w 

pełne uroku chwile, które spędzą Państwo przy rodzinnym stole. 
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