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          Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas pełen pięknych tradycji i dekoracji. Nasz 

catering również nabiera wtedy świątecznego charakteru. Oferujemy niezwykle szeroki 

wachlarz potraw, które zaspokoją najbardziej wyszukane potrzeby kulinarne naszych gości. 

Nasza oferta wigilijna to smaczne przystawki, zupy dania główne oraz desery przygotowane 

według  tradycyjnych polskich przepisów. 

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie i staramy się sprostać każdym 
wymaganiom. 

Dla Państwa potrzeb zorganizujemy spotkania wigilijne w restauracji, jak również 
Studnia Smaków pragnie pomóc Państwu zaoszczędzić tak cenny dziś dla wszystkich czas i 
sprawić, by Święta Bożego Narodzenia stały się w pełni przyjemnym i radosnym wydarzeniem, 
niezmąconym pracochłonnymi przygotowaniami świątecznych potraw. 

Przedstawiamy Państwu możliwość zamówienia świątecznych dań na wynos, 
pamiętając o tym, że menu nie kończy się na wigilijnej kolacji. 

 

Zamówienia przyjmujemy do 21.12.2020r. do godziny 20:00 
Odbiór potraw do 24.12.2020r. do godziny 12:00 

(data i godzina odbioru ustalona wcześniej) 
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ZUPY 

▪ Krem z cukinii         40 zł/litr.………. 

▪ Żurek na zakwasie         40 zł/litr.………. 

▪ Wigilijny barszcz czerwony        30 zł/litr….……. 

▪ Lekko pikantna zupa rybna z kawałkami  
łososia aromatyzowana bazylią i czosnkiem      60 zł/litr..……… 

▪ Zupa grzybowa z kluseczkami                   45 zł/litr..……… 

 
 

 

PIEROGI ORAZ DANIA MĄCZNE 

▪ Pierogi z kapustą i grzybami (1 kg około 23-25 szt.)               45 zł/kg.………. 

▪ Pierogi ze szpinakiem i grzybami (1 kg około 23-25 szt.)              45 zł/kg.………. 

▪ Pierogi z kaczką (1 kg około 23-25 szt.)                               45 zł/kg.………. 

▪ Uszka z grzybami                                                                 0,70 zł/szt.………. 

▪ Krokiety z kapustą i grzybami (1szt/około 120 g.)                                                              5 zł/szt.………. 

▪ Krokiety z mięsem (1szt/około 120 g.)                                           5 zł/szt....…... 

▪ Paszteciki z kapustą i grzybami (1szt/około120g)                                                                      4zł/szt……….. 

▪ Paszteciki z  mięsem (1 szt/około 120g)                                                                                      4zł/szt....…... 
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▪ Krokiety z łososiem i szpinakiem (1szt/około 120 g.)                                               5zł/szt....…... 

 

 

 

PRZEKĄSKI ZIMNE 
(minimalne zamówienie 300g.) 

▪ Tatar ze świeżego łososia z ogórkiem konserwowym i cebulką               18 zł/100g…….... 

▪ Pieczona karkówka z musem chrzanowym                                         7 zł/100g………. 

▪ Pasztet wieprzowy z sosem tatarskim                                6 zł/100g…….... 

▪ Rolada z kurczaka z omletem              7 zł/100g…….... 

▪ Rostbef pieczony z sosem chrzanowym (minimum 400 g)     16 zł/100g……... 

▪ Tymbaliki z kurczaka                                                      8 zł/szt………. 

▪ Tymbaliki z łososia                                 10 zł/szt………. 

▪ Szpinakowa rolada   z solonym łososiem                                                        10 zł/100g…….. 

▪ Schab wędzony na ciepło ze śliwką                       9 zł/100g……. 

▪ Rolada z indyka  z morelą                                                                    8 zł/100g..….. 

▪ Ryba w lekko pikantnej marynacie pomidorowej                       10 zł/100g……… 
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▪ Pulpety rybne w occie  (w słoiku)                                                                        35 zł/350g……… 

▪ Pulpety rybne w pomidorach   (w słoiku)                                                                                      35zł/350g…….. 

▪ Śledź w oliwie z cebulką                                                                                       8 zł/100g…… 

▪ Śledź w śmietanie z marynowaną cebulką i jabłkami                                      8 zł/100g……. 

▪ Śledź w sosie majonezowym z ogórkiem i papryką                                          8zł/100g....... 

▪ Sandacz faszerowany białymi rybami           12 zł/100g….. 

▪ Tradycyjna sałatka jarzynowa               6 zł/100g…….. 

▪ Pikantna sałatka z ziemniakami ogórkiem i selerem naciowym         7 zł/100g…… 

▪ Sałatka ziemniaczano-śledziowa z pieczonym burakiem i jabłkiem              9 zł/100g……   

▪ Domowy bochen chleba z boczkiem- 1kg          24 zł/szt…….. 

▪ Węgorz wędzony (z zalewu wiślanego  700-900g)                                                       190 zł/kg……..        

 

 

 

 

• Kaczka w całości faszerowana wątróbką,boczkiem i kaszą ( około1,6kg)      8 zł/100g……... 
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• Pół gęsi (około 1.5 kg)                                                                                                                        12 zł/100g………. 

• Polędwiczka wieprzowa owinięta boczkiem z grzybowym sosem          23zł/200g……… 

• Roladki ze schabu z warzywnym farszem i sosem                                      22zł/2szt…….. 

• Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem                                                    20zł/200g……… 

• Tradycyjne zrazy wołowe z sosem pieczeniowym                                      25zl/2szt……… 

Ę ść

• Boczek wędzony (minimalne zamówienie 400 g)                                                                           5.2zł/100g……... 

• Schab wędzony (minimalne zamówienie 400 g)                                                         6.8 zł/100g……..                                              

• Wędzona szynka wieprzowa (minimalne zamówienie 400 g)                                               6,5zł/100g……... 

• Wędzona polędwiczka wieprzowa(minimalne zamówienie 400 g)                                   7 zł/100g…….. 

• Kiełbasa wieprzowa parzona                                                                           3.5zł/100g…… 

• Kiełbasa wieprzowa podsuszana                                                                      7 zł/100g……… 

CIASTA 

▪ Tarta pomarańczowa z bezą i cynamonem                                                        55 zł/szt.……. 

▪ Szarlotka pachnąca cynamonem                               50 zł/kg..……. 

▪ Makowiec drożdżowy z bakaliami                                 55 zł/kg.……. 

▪ Puszysty sernik na spodzie miodowo-korzennym                                             70 zł/kg….…. 

▪ Delikatny sernik z białą czekoladą i mascarpone                     80 zł/kg…….. 

▪ Orzechowiec z miodowymi plastrami                                       70 zł/kg…….. 

▪ Świąteczny piernik z orzechami i polewą czekoladową z korytka                    45 zł/kg……. 

 
 



 

RESTAURACJA STUDNIA SMAKÓW  
ul. Studzienna 31A 

82-300 Elbląg 
www.studniasmakow.pl 

e-mail: biuro@studniasmakow.pl 

   

 

 

 

 

Podane dania są wyłącznie propozycją z naszej strony. 
Wszystkie potrawy są sporządzone według własnych receptur. 

W razie jakichkolwiek pytań, bądź uwag prosimy o kontakt  
pod numerem telefonu:  

608-327-275 
 

 

Do dań na wynos doliczane są opakowania jednorazowe (2 zł/szt). 

 

Restauracja STUDNIA SMAKÓW jest nieczynna 24 i 25.12.2020r. 

(24.12 do godziny 12: 00 – odbiór zamówień)  

26.12, 31.12, oraz 01.01.2021r. restauracja czynna od godziny 12:00 
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IMIĘ I NAZWISKO : ……………………………………………………… 
 

▪ ZAMÓWIENIE: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 

▪ FORMA PŁATNOŚCI:  ………………………………………………….. 

 

▪ FORMA ODBIORU:   OSOBIŚCIE             DOWÓZ (10zł)  
 

▪ ADRES W PRZYPADKU DOWOZU:  ………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

▪ E-MAIL : ………………………..…………………………………   

▪ TELEFON KONTAKTOWY : …………………………..…… 

▪ TERMIN I GODZINA ODBIORU : ………………………. 


