Zupa krem chrzanowa
z chipsem z bekonu
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
Rosół z dzikiego ptactwa
z pierożkami mięsnymi

11,00zł/ 250ml
11,00zł/ 250ml
11,00zł/ 250ml

Biała kiełbasa z cebulką w winie
14,00zł/ 200g
Roladka drobiowa
18,00zł/ 200g
(bekon, mus warzywny) na sosie serowym
Polędwiczka wieprzowa
20,00zł/ 200g
na sosie pieczeniowym
Policzki wołowe na sosie kaparowym 26,00zł/ 200g
Staropolski zrazik wieprzowy
19,00zł/ 200g
w sosie chrzanowym
Sandacz z owocami morza
26,00zł/ 200g
w sosie śmietanowo – winnym
Cielęcina na sosie
119,00zł/ ok.1,20kg
śmietanowo- podgrzybkowym
Mule w sosie śmietanowo – winnym z
89,00zł/ 1kg
bagietką
Kopytka domowe z pietruszką
7,00zł/ 200g
Ziemniaki opiekane w ziołach
6,00zł/200g
Glazurowane buraki
7,00zł/ 200g

(minimalne zamówienie - 0,5kg)

Boczek wędzony
Szynka tradycyjnie wędzona
Polędwica wędzona
Kiełbasa biała surowa
Kiełbasa wędzona swojska
Kiełbasa z sarny
Pieczeń wielkanocna z jajkiem
Schab z dzika wędzony
Pasztet wieprzowy
Pasztet z kurczaka z morelą
Pasztet z dziczyzny ze śliwką
Pasztet z jelenia z trawą żubrową
Pasztet z kaczki z boczkiem
Kaczka faszerowana (ok.1,6kg)
( na zimno lub do odgrzania)
Kurczak po Polsku (ok.2kg)
(na zimno lub do odgrzania)
Ćwikła z chrzanem w słoiczku
Sos żurawinowo – chrzanowy
Sos tatarski w słoiczku
Sos winegret do sałat w słoiczku

39,00zł/ kg
49,00zł/ kg
57,00zł/ kg
34,00zł/ kg
41,00zł/ kg
54,00zł/ kg
41,00zł/ kg
78,00zł/ kg
41,00zł/ kg
49,00zł/ kg
54,00zł/ kg
58,00zł/ kg
58,00zł/ kg
140,00zł/ szt.
120,00zł/ szt.
16,00zł /250ml
15,00zł/ 250ml
16,00zł /250ml
16,00zł /250ml

(na życzenie pakowane próżniowo lub *mrożone)

Howieńska babka ziemniaczana
14,00 zł/ 250g
Kartacze z mięsem i okrasą
13,00zł/ szt.
*Pierogi z mięsem
3,00zł/ szt.
*Pierogi ruskie
3,00zł/ szt.
*Pierogi z dziczyzną
4,00zł/ szt.
*Pierogi z szarpaną gęsiną i żurawiną
4,00zł/ szt.
*Pierogi ze szpinakiem i serem suraskim
4,00zł/ szt.
*Pierogi bezglutenowe ruskie
4,00zł/ szt.

(minimalne zamówienie - 0,5kg)

Zestaw jajek:
( 3 połówki każdego rodzaju)
30zł / 9 połówek
Jajka z pastą pieczarkową, jaja z pastą tuńczykową,
Jajka z pastą łososiową i kiełkami
Śledź w oleju z cebulką i ziołami
34,00zł/ kg
Koreczki śledziowe z sosem tatarskim
4,00zł/ szt.
Roladki z chleba z łososiem
3,50zl/ szt.
Sałatka penne z pesto i rukolą
34,00zł/ kg
Sałatka z kaszą perłową, szpinakiem, suszonymi
pomidorami i serem regionalnym
34,00zł/ kg
Tradycyjna sałatka jarzynowa
36,00zł/ kg
Warstwowa sałatka szuba
36,00zł/ kg

(minimalne zamówienie ciasta - 0,5kg)

Babka gotowana z polewą
Babka marmurkowa
Mazurek czekoladowo-orzechowy
Mazurek cytrynowy z bezą paloną
Sernik domowy
Blok czekoladowy z bakaliami
Tort z makiem i brzoskwiniami
Tort śmietanowy z owocami
Tort czekoladowy z malinami
Podpiwek howieński
Kwas chlebowy
Chleb domowy howieński ok. 1kg
Chleb domowy z żurawiną ok 1kg

61,00zł/ szt.
59,00zł/ szt
70,00zł/ szt.
70,00zł/ szt.
45,00zł/ kg
45,00zł/ kg
105,00zł/ kg
105,00zł/ kg
110,00zł/ kg
19,00zł/ 1l
19,00zł/ 1l
19,00zł/ szt.
19,00zł/ szt.

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO
26 KWIETNIA 2021r (PONIEDZIAŁEK)
NA ADRES: BIURO@MAJATEK-HOWIENY.PL
LUB POD NR TELEFONU 600 012 348
*odbiór osobisty w Majątku Howieny
dn. 01 MAJA 2021r.(sobota)
w godzinach 10:00 – 15:00 lub z opcją dowozu na terenie
Białegostoku w cenie 30zł
(przy zamówieniu powyżej 700zł gratis)
*potrawy wydajemy na zimno w naczyniach
jednorazowych

