
ZUPY*:  
Barszcz biały z jajkiem i białą kiełbasą       słoik 0,9L 35,00 zł
Żurek staropolski z suszonymi grzybami      słoik 0,9L 45,00 zł
Zupa rybna na bazie z łososia norweskiego     słoik 0,9L 61,00 zł

MIĘSA I RYBY DO PODANIA NA CIEPŁO*
Zrazy wołowe tradycyjne w sosie pieczeniowym     1 porcja 33,00 zł
Zraz wieprzowy tradycyjny w sosie pieczeniowym     1 porcja 24,00 zł
Schab pieczony w całości w sosie musztardowo miodowym    1 porcja 24,00 zł
Karkówka pieczona w całości faszerowana pieczarkami 
i wędzonką w sosie z zielonego pieprzu       1 porcja 24,00 zł
Połówka kaczki pieczonej po staropolsku podana z sosem żurawinowym   46,00 zł
Roladki z indyka faszerowane warzywami i serem w panierce   1 porcja 29,00 zł
Biała kiełbasa duszona z pieczarkami i boczkiem w sosie chrzanowym  100g  8,50 zł
Pierogi z twarogiem i ziemniakami okraszone cebulą     1 szt.    3,60 zł
Pierogi z mięsem okraszone boczkiem i cebulą     1 szt.    3,60 zł
Bigos staropolski          100g  8,00 zł
Kotlet de volaille          1 porcja 28,00 zł
Żeberko wieprzowe pieczone w sosie bbq      100g    9,99 zł
Kotlety z ryb słodkowodnych w panierce podane z sosem pomidorowym  1 porcja 16,00 zł
Gołąbki rybne w sosie śmietanowym z koperkiem i skórką z limonki  1 porcja 27,00 zł

PRZEKĄSKI ZIMNE MIĘSNE
Pasztet wieprzowy z rozmarynem i zielonym pieprzem około 10 porcji  400g  41,00 zł
Pasztet z dziczyzną aromatyzowany jałowcem i czosnkiem 
podany z sosem tatarskim 10 porcji       600g  51,00 zł
Galaretka z nóżek wieprzowych 100g      1 porcja 18,00 zł
Galaretka z kurczaka po staropolsku z jajkiem 100g    1 porcja 18,00 zł
Galaretka z gotowaną szynką szparagami i jajkiem 100g   1 porcja 18,00 zł
Rolada z polędwiczki wieprzowe po węgiersku 400g    8 porcji 38,00 zł
Galantyna z kurczaka z omletem i warzywami 400g    8 porcji 34,00 zł
Sałatka jarzynowa          100g   8,00 zł
Pasta jajeczna z serem i szczypiorkiem 300g     1 porcja 24,00 zł
Pasta boczkowa 300g         1 porcja 27,00 zł
Bagietka korzenna 50cm         1 szt.  18,00 zł

SZEF KUCHNI 
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PRZEKĄSKI ZIMNE RYBNE
Sandacz w zalewie octowej        0,4L/słoik 71,00 zł
Węgorz  w zalewie winno  octowej       0,4L/słoik 71,00 zł
Tatar z łososia z korniszonem i cebulką 100g      1 porcja 24,00 zł
Łosoś pod galaretką z jajkiem 100g      1 porcja 24,00 zł
Ryba po grecku 100g        1 porcja  9,50 zł
Filet z dorsza atlantyckiego pod porą z mango 100g    1 porcja  9,50 zł
Matjas po holendersku w oleju z cebulką i porem 100g   1 porcja 13,00 zł
Śledzik holenderski w śmietanie 
z musztardą francuską szalotką i jabłkiem 100g    1 porcja 14,00 zł
Pasta makrelowa ze szczypiorkiem       100g  10,50 zł

SZEF CUKIERNI Wojciech Panasiuk poleca
Wielkanocna pascha z bakaliami  700g      1 szt.  70,00 zł
Babka piaskowa w czekoladzie 1 szt.      1kg  99,00 zł
Babka piaskowa z pudrem 1 szt.       1kg  99,00 zł
Mazurek czekoladowy ze słonym karmelem 500g    1szt.  60,00 zł
Makowiec z bakaliami 1kg         wg wagi 90,00 zł 
Sernik wielkanocny z makiem 1kg       wg wagi 88,00 zł 
Sernik tradycyjny w polewie czekoladowej 1kg      wg wagi 88,00 zł 
Rogalik z wiśniami i lukrem        1 szt.  10,00 zł
Torty – cena za 1 kg / zamówienie zostanie wycenione wg wagi
Tort Pavlova z owocami 1kg       wg wagi 130,00 zł
Tort Royal Pralinowy 1kg        wg wagi 140,00 zł
Tort W-Z (oreo) na biszkopcie czekoladowym z masą 
śmietankowo-waniliową 1kg       wg wagi 140,00 zł

Prosimy o składanie zamówień do:
03-04-2023r. (poniedziałek)

Po odbiór zamówienia zapraszamy w dniu 
08-04-2023r. (sobota),

Jacek Łazuka:  507 247 247                                  
Paweł Jabłoński:  605 996 212
j.lazuka@nowaholandia.pl
nowaholandia@nowaholandia.pl   

Do zamówienia doliczamy  opakowania 
jednorazowe firmy Dunii,

*-dania do odgrzania w domu.


