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!

Przystawki

Łosoś gravlax / grzanka / sałaty
Gravlax salmon / toast / fresh salad

16,00 zł

Pierś z przepiórki / grzanka / sałaty / redukcja czerwonego wina
Quail breast / toast / fresh salad / reduction of red wine

18,00 zł

Przystawki podajemy z pszennym pieczywem

Sałaty
Sałaty / zuławski ser werderkase / agrest / winegret malinowo
– rozmarynowy
Salad / local cheese werderkase / raspberry – rosemary
vinaigrette

Sałaty podajemy z pszennym pieczywem

29,00 zł

Zupy

Zupa rybna z pomidorami i imbirem
Fish soup with tomato and ginger

Żurek na zakwasie z białą kiełbasą i jajkiem
Delicious sour rye soup with white sausage and eggs

Zupa dnia

14,00 zł
14,00 zł
14,00 zł

Soup of the day

Pierogi

Pierogi z łososiem na sosie ogórkowo – cytrynowym
Salmon dumplings with cucumber and lemon sauce

Pierogi ruskie podane z cebulką
Ruthenian dumplings (potato, chesse & onion)

Pierogi z karkówką podane z sosem grzybowym
Pork dumplings and mushroom sauce

23,00 zł
21,00 zł
21,00 zł

Dania Główne

Kotleciki jagnięce / seler naciowy / marchew suve vide / kiszka
ziemniaczana / redukcja białego wina
Lamb chops / celery / carrots Suve vide / potato sausage /
reduction of white wine

49,00 zł

Kaczka tradycyjna / puree z modrej kapusty / kopytka żurawinowe /
szarlotka
Traditional duck / puree with red cabbage / cranberry dumplings /
apple pie

42,00 zł

Zrazy wołowe / kasza pęczak z warzywami / żuławskie marynaty /
Beef roulades in gravy / pearl barley porridge with vegetables /
pickles

36,00 zł

Policzki wołowe / gofr / buraki / daktyle / sałaty
Beef cheeks / waffle / beetroot / dates / salad

35,00 zł

Świeżonka wieprzowa /puree z zielonej fasoli / buraczki / redukcja
czerwonego wina
Świeżonka pork / puree from green bean / beetroot / red wine
reduction

32,00 zł

Pierś z kurczaka / soczewica z jabłkiem, agrestem i cebulką / sałaty
Chicken breast / lentils with an apple, gooseberry and onion /
salad

31,00 zł

Stek z tuńczyka / risotto z groszkiem / sałaty
Tuna steak / risotto with peas / salad

44,00 zł

Dania dla dzieci
Delikatne klopsiki drobiowe w sosie śmietanowo - koperkowym

19,00 zł

Polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce

24,00 zł

Do dań dla dzieci proponujemy kopytka, puree lub frytki

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

Ciasta z cukierni Żuławskie wypieki
Cake from bakery Zulawy pastrie’s

Lody cukierni Żuławskie Wypieki
Ice cream from Zulawy pastrie’s

16,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Napoje gorące
Espresso

6,00 zł

Kawa czarna

6,00 zł

Kawa latte

9,00 zł

Cappuccino

9,00 zł

Herbata

7,00 zł

Napoje zimne

Coca cola 0,2 l

4,00 zł

Fanta 0,2 l

4,00 zł

Sprite 0,2 l

4,00 zł

Tonic 0,2 l

4,00 zł

Woda 0,25 l

4,00 zł

Sok 0,2 l

4,00 zł

Piwo
Żywe 0,5 l

7,00 zł

Koźlak 0,5 l

7,00 zł

Amber naturalny 0,5 l

6,00 zł

Johaness 0,5 l

6,00 z

Pszeniczniak 0,5 l

7,00 zł

Złote lwy 0,5 l

7,00 z

Grand porter 0,5 l

7,00 z

Wino domowe

Czerwone

Białe

Kieliszek 15cl

7,00 zł

Kieliszek 15cl

7,00 zł

Karafka 50 cl

25,00 zł

Karafka 50 cl

25,00 zł

Karafka 100 cl

50,00 zł

Karafka 100 cl

50,00 zł

