GARMAŻ WIELKANOCNY 2021
RESTAURACJA MULK
ZUPY
Żurek na zakwasie z białą kiełbasą i suszonymi
grzybami 38 zł/0,9l
Biały barszcz z królika z klopsikami 39 zł/0,9l
Szczawiowa 27 zł/0,9l

W GALARECIE ( PORCJA 100G)
Łosoś w galarecie 16 zł/100g
Pstrąg w galarecie 13zł/100g
Jesiotr w galarecie 18 zł/100g
Roladki z łososia faszerowane fetą i chrzanem w
galarecie 13 zł/100g
Tymbaliki z kurczaka 9 zł/100g
Roladki z kaczki z orzechami i żurawiną w galarecie
13 zł/100g
Polędwiczka wieprzowa nadziewana suszonymi
śliwkami w galarecie 12 zł/100g
Szparagi w szynce w galarecie 10zł/100g
Schab z musem chrzanowym w galarecie 12zł/100g

MIĘSA
Kiełbasa Wielkanocna (biała) pieczona w piwie z
cebulką i tymiankiem 37zł/kg
Karkówka pieczona pikowana czosnkiem 51zł/kg
Schab pieczony z majerankiem 53zł/kg
Pieczona rolada z boczku z grzybami 52zł/kg
Pasztet z kaczki 24 zł/0,5kg
Pasztet z królika 26 zł/0,5kg
Pasztet z jelenia 29 zł/05kg

GARMAŻ WIELKANOCNY 2021
RESTAURACJA MULK
DANIA OBIADOWE (PORCJA OK. 120G)
Filet z pstrąga zapiekany z suszonymi pomidorami i
brokułem 16 zł/120g
Łosoś w sosie porowym 17 zł/120g
Szynka w sosie chrzanowym 13zł/120g
Kaczka pieczona z owocami 69zł/szt
Polędwiczki w sosie grzybowym 15zł/120g
Zraz wołowy w sosie własnym 16zł/120g
Zraz z kaczki 16zł/120g
Zraz z jelenia 18zł/120g
Pierś z gęsi w lekko pikantnym sosie własnym 18zł/120g
Gołąbki z dzika 14 zł/2szt
Confitowane udko z kaczki 17zł/szt
Udko z kurczaka faszerowane pieczarkami i mięsem
mielonym 13 zł/szt
Królik duszony w białym sosie z warzywami 16zł/szt
Gołąbki z kaszą i grzybami 10zł/2 szt
Pierogi z kaczką 49zł/kg
Pierogi z gęsią 50zł/kg
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SŁOIKI
Golonka w galarecie 0,3l/15zł
Gołąbki 0,5l/14zł
Fasolka po bretońsku 0,5l/12zł
Łosoś w occie 0,5/29zł
Śledź w occie 0,9/22zł
Bigos 0,5l/15zł
Flaki 0,9l/24zł

INNE DANIA GARMAŻERYJNE
Jajka na sosie tatarskim 4zł/szt
Jajka faszerowane pieczarkami 4zł/szt
Jajka faszerowane musem z łososia 5zł/szt
Jajka faszerowane musem z szynki 5zł/szt
Sałatka jarzynowa 3,9 zł/100g
Sałatka śledziowa 4.5 zł/100g
Śledź w śmietanie 6zł/100g
Śledź po kaszubsku 6zł/100g
Dorsz w occie 13zł/100g
Zylc kaszubski 15zł/0,5 kg
Ćwikła z chrzanem 2zł/100g
Buraczki zasmażane 3zł/100g
Kapusta zasmażana 3 zł/100g

SOSY - SŁOIK 0,3L
Sos
Sos
Sos
Sos
Sos
Sos
Sos
Sos
Sos
Sos

chrzanowy 12zł
własny do zrazów 14 zł
grzybowy 15 zł
gęsiowy 13 zł
biały z warzywami 13 zł
śliwkowy z rozmarynem 13 zł
owocowo - żurawinowy 13 zł
do gołąbków 7 zł
tatarski 11 zł
szczypiorkowy z rzodkiewką 11 zł

GARMAŻ WIELKANOCNY 2021
RESTAURACJA MULK
Zamówienia można składać do 29 marca 2021
na adres mailowy: restauracja@mulk.pl bądź
osobiście w restauracji.
Garmaż wydajemy dnia 2 kwietnia w godz. 10-16
oraz 3 kwietnia w godzinach 8-12
Minimalna liczba zamówienia to 6 porcji.
Do każdego zamówienia prosimy doliczyć tacki:
4 zł - średnia, 5 zł - duża, reklamówka 1 zł
Istnieje również możliwość dowozu
zamówionego garmażu oraz naszych wyrobów
wędliniarskich w odległości do 20 km (15 zł
transport). Minimalna wartość zamówienia to
150 zł.
Dowozy realizujemy 2 kwietnia w godzinach 9-20

