Witamy w Cedrowym Dworku!
Zapraszamy do skosztowania specjałów naszej kuchni.
Proponujemy Państwu wykwintne potrawy, przyrządzone
z lokalnych produktów najwyższej jakości.
Dołożymy wszelkich starań, by nasi Goście przypomnieli sobie
smak tradycyjnych specjałów kuchni polskiej i żuławskiej.
Życzymy smacznego!

Welcome in Cedrowy DworekCedar Residence!
Fell welcome to taste the specialities of our cuisine.
We offer you exquisite dishes prepared from best quality products.
We will do our best to remind our Guest
the taste of traditional delicacies of Polish and Żuławy cuisine.
Enjoy your meal!

Herzlich willkommen in Cedrowy DworekZedernhof!
Wir laden Sie ein, Spezialitäten unserer Küche zu probieren.
Wir bieten Ihnen ausgesuchte Gerichte, die aus regionalen
Zutaten bester Qualität zubereitet sind.
Wir sind sehr bemüht, unseren Gästen den Geschmack
der traditionellen Spezialitäten der polnischen
und der Weichselwerderischen Küche nahe zu bringen.
Guten Appetit!

Przystawka
Starter

Śledź / śmietana / cebula kwaszona z koprem
Herring / sour cream / sour onion with dill

16,00 zł

Zupy
Soups

Bulion rybny / łosoś / halibut / dorsz / koper / warzywa / kluski
Fish broth / salmon / halibut / cod / dill / vegetables / noodles

Żurek / jajko / borowiki / biała kiełbasa
Sour rye soup / egg / mushrooms / white sausage

Krem z dyni / prażone pestki / kwaśna śmietana
Pumpkin cream / roasted seeds / sour cream

14,00 zł

14,00 zł

14,00 zł

Pierogi / 7 sztuk
Dumplings / 7 pieces

Żuławskie / twaróg wędzony / ziemniaki / cebula
Smoked cottage cheese / potatoes / onion

Karkówka / sos grzybowy
Pork / mushroom sauce

Łosoś / sos cytrynowy / ogórek
Salmon / lemon sauce / cucumber

Bób / borowik / sos słonecznikowy z koprem
Broad bean / cep / sunflower sauce with dill

Fasola / cukinia / sos orzechowy
Beans / zucchini / nut sauce

22,00 zł
22,00 zł
23,00 zł
23,00 zł
22,00 zł

Dania Główne
Main Courses

Kaczka / jarzębina / modra kapusta / jabłka z kruszonką / kopytka
Duck / rowanberry / red cabbage / apples / dumplings

Zrazy wołowe / puree ziemniaczane / marynaty żuławskie
Beef roulades / mashed potato / pickles

Gulasz piwny / knedle pszenne / marchewka duszona
Beer stew / wheat dumplings / braised carrots

Łosoś / puree ziemniaczane / biała kapusta / limonka / sos maślany
Salmon / mashed potato / white cabbage / lime / buttery sauce

Dorsz / kwaśna śmietana / ziemniaki pieczone / sałaty
Cod / sour cream / baked potatoes / lettuces

Ser kozi w cieście / puree z buraków i jabłek / kurki marynowane
Goat cheese / beetroot and apple puree / marinated chanterelles

42,00 zł

36,00 zł

35,00 zł

38,00 zł

33,00 zł

33,00 zł

Dania dla dzieci
Children meals

Klopsiki drobiowe / sosie śmietanowy / kluski parzone
Soft poultry meatballs in sour cream dill sauce

Polędwiczki z kurczaka / frytki / marchewka / sos mango
Chicken breast chop in crunchy breadcrumbs coating

19,00 zł
24,00 zł

Desery
Desserts

Pieczone ciastko czekoladowe z płynną czekoladą i lodami
Fondant au chocolat with ice cream

Lody cukierni Żuławskie Wypieki
Ice cream from Zulawy pastrie’s

16,00 zł

15,00 zł

Napoje gorące / Hot drinks
Espresso, Kawa czarna, Kawa biała

6,00 zł

Kawa latte, Cappuccino

9,00 zł

Herbata

7,00 zł

Napoje zimne / Cold drinks

Pepsi / Pepsi light 0,2 l

4,00 zł

Mirinda 0,2 l

4,00 zł

7 up / Tonic 0,2 l

4,00 zł

Sok / Lipton 0,2 l

4,00 zł

Woda: Badoit gazowana 0,75 l / Evian pure niegazowana 0,75l

10,00 zł

Piwo / Beer

Lech free 330 ml

5,00 zł

Amber naturalny, Złote lwy, Johannes, Apa 0,5 l

9,00 zł

Koźlak , Pszeniczniak, Po godzinach 0,5 l

9,00 zł

Piwa sezonowe: Żywe

9,00 z

Wino domowe / House wine

Białe/ White

Czerwone/ Red

Kieliszek 100 ml

10,00 zł

Kieliszek 100 ml

10,00 zł

Karafka 250 ml

20,00 zł

Karafka 250 ml

20,00 zł

Karafka 500 ml

35,00 zł

Karafka 500 ml

35,00 zł

