
Barszcz czysty                                                                                     27 zł/0,9l                                   
Zupa grzybowa z kluseczkami                                                        39 zł/0,9l
Żurek �wiąteczny z białą kiełbasą                                                 38 zł/0,9l
Krem z białych warzyw                                                                    29 zł/0,9l                       

ZUPY

Zraz wołowy w sosie własnym                                                      19 zł/120g
Zraz z jelenia                                                                                    22 zł/120g
Zraz wieprzowy z kiszoną kapustą i grzybami                           17 zł/120g
Kaczka pieczona                                                                                  89 zł/szt
Szynka z dzika w sosie my�liwskim                                             19 zł/120g
Sztufada z ligawy w sosie własnym                                              19 zł/120g
Pieczone udko z indyka w sosie owocowym                        16 zł/szt/120g
Kark�wka pieczona szpikowana czosnkiem                               16 zł/120g
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym                             18 zł/120g 
Pier� z gęsi                                                                                        29 zł/120g
Gołąbek z dzika                                                                                 17 zł/150g
Udko z kurczaka faszerowane pieczarkami
i szpinakiem                                                                                16 zł/szt/150g
Rolada cielęca faszerowana kurkami                                          27 zł/120g
Golonka pieczona w piwie                                                              16 zł/350g

DANIA OBIADOWE MIĘSNE 

Panierowany filet z karpia                                                             19 zł/120g                                    
Gotowany filet z sandacza z sosem kurkowym                          22 zł/120g                                    
Łoso� duszony na porach z kaparami                                          21 zł/120g                                    
Dorsz panierowany                                                                          16 zł/120g
Cały pstrąg pieczony z cytryną i  koperkiem              27 zł/szt/ ok. 300g
Dorsz w sosie pomidorowym                                                         17 zł/120g                                    

DANIA OBIADOWE RYBNE 

Garmaż �wiąteczny
Restauracji Mulk 2022



Pstrąg w cytrynowej galarecie                                                           14 zł/80g
Łoso� w galarecie                                                                                  18 zł/80g
Dorsz w occie                                                                                         15 zł/80g
Dorsz po grecku                                                                                   11 zł/100g
�led� w �mietanie                                                                               8,5zł/100g
�led� po kaszubsku                                                                            8,5zł/100g
Matijas marynowany w oliwie z czerwoną cebulką
i wędzoną �liwką                                                                                   11 zł/100g
Rolada z wedzonego łososia faszerowana serkiem
�mietanowym z koperkiem                                                                  19 zł/80g

RYBNE ZAKĄSKI ZIMNE 

Tymbaliki drobiowe                                                                    9 zł/80g
Rolada z boczku wieprzowego nadziana grzybami
le�nymi                                                                                       16 zł/100g
Kaczka w maladze z orzechami i suszoną �liwką              19 zł/100g                         
Schab ze �liwką w galarecie                                               17 zł zł/100g
Rolada z indyka ze �liwką i morelą w galarecie                17 zł/100g 

MIĘSNE ZAKĄSKI ZIMNE  

Sos własny do zraz�w wołowych                                                     14 zł
Sos własny do zraz�w z jelenia                                                        16 zł     
Sos z grzyb�w le�nych                                                                        17 zł       
Sos lekko pikantny do piersi z gęsi                                                 15 zł 
Sos owocowy do indyka                                                                     13 zł
Sos �mietanowo - porowy                                                                 16 zł
Sos pomidorowy                                                                                  13 zł
Sos kurkowy                                                                                        20 zł
                                                                                   

SOSY (SŁOIK 0,3L) 



Krokiet z pieczarkami i serem                                                               8 zł/szt
Krokiet z kapustą i grzybami                                                                 7 zł/szt
Krokiet z wędzonym twarogiem                                                            8 zł/szt
Gołąbek z kaszą i warzywami                                                                 7 zł/szt

DANIE WEGETARIA�SKIE

Z dzika                                                                                                              34 zł
Wieprzowy                                                                                                       24 zł
Z gęsi                                                                                                                 42 zł

PASZTETY (0,5KG)

Bigos my�liwski (na dziczy�nie z grzybami)                                   8 zł/100g
Kapusta wigilijna z grzybami                                                             6 zł/100g
Kołduny z mięsem (wieprzowo-wołowe)                                     34 zł/0,5 kg 
Uszka z kapustą i grzybami                                                             47 zł/0,5 kg
Uszka z grzybami                                                                              49 zł/0,5 kg
Pierogi z kapustą i grzybami                                                          27 zł/0,5 kg
Pierogi z mięsem                                                                               29 zł/0,5 kg
Pierogi ukrai�skie                                                                            25 zł/0,5 kg 
Sałatka jarzynowa                                                                                 6 zł/100g
Sałatka �ledziowa                                                                                  7 zł/100g
Pasztecik z mięsem                                                                                   7 zł/szt
Pasztecik z kapustą i grzybami                                                             6 zł/szt
Kompot z suszu                                                                                     20 zł/0,9l
Kopytka domowe                                                                                3,3 zł/100g
Buraczki zasmażane                                                                           3,5 zł/100g
Modra kapusta                                                                                     3,5zł/100g

INNE DANIA GARMAŻERYJNE 



ZAMÓWIENIA:
 

Zamówienia można składać  do 18  grudnia:
 

1) Mailowo wysyłając zamówienie na adres : restauracja@mulk.pl
 

W zamówieniach mailowych prosimy o informacje : data oraz
przewidywana godzina odbioru

 
W razie pytań prosimy o kontakt z Managerem Restauracji : 

Małgorzata Lange  tel. 662 252 208

Zamówienia przygotowywane będą na tackach jednorazowych
 ( 4,6 lub 8 porcji).  Za opakowania doliczana jest opłata w wysokości :  

 3 zł pojemnik, 4 zł mała tacka, 5 zł średnia tacka, 8  zł duża tacka
 
 
 

Dni oraz godziny wydawania garmażu : 
 

   23 grudzień w godz. 10-16
 24 grudzień w godz. 9-12

 
Istnieje również możliwość  dowozu zamówionego garmażu  oraz

naszych wyrobów wędliniarskich w odległości  do 15 km 
 (25 zł  transport). Minimalna wartość zamówienia  to 300 zł. 

 

Dow�z:
 

23 grudzień w godz. 9-19
 
 
 
 


