
 

Witamy Państwa w Restauracji Złote 

Jajo po kuchennych rewolucjach  

Pani Magdy Gessler. 
 

 

Menu Złote Jajo 

 

Przystawki: 
 

Galaretka w sosie tatarskim z pomidorkami na liściu sałaty  

z talerzem wiejskiego chleba ze swojskim masłem i koprem                                            14  złotych 

    

Filet z dzikiego pstrąga wędzonego ze złotym jajem z musem chrzanowym  

z talerzem wiejskiego chleba ze swojskim masłem i koprem              27 złotych 

 

Carpaccio z buraka, ser feta, rucola, piasek orzechowy, granat, sos prosto z serca         19 złotych 

 

Carpaccio z polskiej polędwicy wołowej z parmezanem na rucoli                                   28 złotych 

 

Foie gras  pasztet z wątróbek gęsich i kaczych  

na chałce z powidłami z czarnej porzeczki                                      19 złotych 

 

Talerz wiejskiego chleba ze swojskim masłem i koprem                                7 złotych 

Sałatka z Łososiem bałtyckim wedzonym na zimno na rukoli i sałacie rzymskiej,                                 

z marynowaną cebulką, pomidorkami, pomarańczą i sosem koperkowo-miodowym  28 złotych 

 

Zupy:  

 

Kluski babci Gessler w rosole                                                                                                  15 złotych  

Tradycyjny rosół ze swojskimi kluseczkami                                                                         13 złotych 

Krem grzybowy z bagietką                           16 złotych  

 

 



Dania główne:  

 

Ekologiczna Kura zagrodowa na ostro z kiełbasą w D….  
ziemniaki opiekane lub swojskie frytki, surówki        1/4 kury - 39 złotych  1/2 kury – 59 złotych 
 

Jedyna w Polsce Kaczka na dziko z rożna w cebuli, majeranku z jabłkiem  
polana masłem klarowanym z miodem, 
ziemniaki opiekane lub swojskie frytki, surówki           1/4 kaczki - 44 zł.  1/2 kaczki – 70 złotych  

           
Ekologiczna Kura zagrodowa w ziołach z rusztu  
ziemniaki opiekane lub swojskie frytki, surówki        1/4 kury - 37 złotych  1/2 kury – 57 złotych
                

Zestaw naszego tradycyjnego kurczaka znany od 30 lat,  
ziemniaki opiekane lub swojskie frytki, surówki          1/4 kury - 29 złotych  1/2 kury -39 złotych  

                                         
                                              Oferta za 1 kg. Tylko na wynos : 
Tradycyjny nasz kurczak znany od 30 lat (1 kg tylko na wynos)             32 złote        za kilogram 

 

Kura zagrodowa w ziołach lub na ostro z przyprawą La Chinata (1kg)  43 złote       za kilogram
                      
 

Desery: 
Lody przybrane owocami                                                                                                        20 złotych                                    

Ciasto dnia  z gałką loda                                                                                                          20 złotych 

 

Napoje: 
 

Kawa  mała czarna                                                                      7 złotych 

 

Kawa americana duża czarna lub kawa z mlekiem                              9 złotych 

 

Herbata do wyboru do koloru                   6 złotych 

 

Woda z cytryną karafka 0,5 litra                    5 złotych 

Woda gazowana Kropla Delice 0,33 litra                                                                                6 złotych      

Kompot z owoców sezonowych słodzony miodem, karafka 0,5 litra                            12 złotych 

 

Soki i napoje Cappy 0,25 litra (pomarańcz, jabłko, multiwitamina, truskawka,                                  

czarna porzeczka, coca cola, fanta, sprite, kinley tonic)                            6 złotych 

 

 

Fuze Tea  0,5 litra      do wyboru                         8 złotych 



 

 

Alkohole: 
 

Wino Porta do Castelo          karafka 0,5    litra                                                       37 złotych 

Wino Porta do Castelo          butelka 0,75  litra                                                                   45 złotych 

Piwo Specjal                                0,5 litra                                     7 złotych 

Warka, Żywiec, EB                     0,5 litra                                    8 złotych 

Piwo Kraftowe  Regionalne      0,5 litra                                         od  12 do 15 złotych 

Piwo bezalkoholowe                  0,5 litra                                                                 od  8 do 10 złotych 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe życzenia prosimy zapytać kelnera. 

 

Dziękujemy za pobyt w naszej restauracji. Będzie nam bardzo miło ponownie 

Państwa gościć!  

 

Życzymy Smacznego Restauracja Złote Jajo. 

 

 www.facebook.com/zlotejajo 

 

 

www.restauracjazlotejajo.pl 


