
NAJZDROWSZE
i NAJLEPSZE

DOSTAWY DO DOMU
SZYBKO. SPRAWNIE.

BEZPIECZNIE!

Zostańcie w domu.
Zadbamy o Was!

Domowe przysmaki jak u Mamy.
Zdrowo. Lokalnie. Pysznie.



Zamówniena Świąteczne
ZŁÓŻ DO PIĄTKU, 

3 KWIETNIA 2020 ROKU. 

DOSTAWY DO DOMÓW
UZGADNIANE INDYWIDUALNIE 

NA TERENIE POZNANIA POWYŻEJ 200 ZŁ - GRATIS 
POZA TERENEM POZNANIA POWYŻEJ 300 ZŁ - GRATIS 

WARZYWA I OWOCE
LISTA WRAZ Z CENAMI DOSTĘPNA TELEFONICZNIE  

* podane ceny są cenami orientacyjnymi, aktualnymi na marzec 2020, finalnie mogą się różnić
* pomimo naszych starań może się zdarzyć, iż nasi dostawcy nie przekażą nam wystarczającej ilości produktów, albo też ich oferta zmieni się w ostatniej chwili; prosimy o wyrozumiałość



Kurczak wiejski (sezonowy) 

Zwierzęta  hodowane bez antybiotyków, wypasane na zielonych pastwiskach, karmione roślinnością z własnych upraw

Polski kurczak ekologiczny
- cały lub połówka              43 zł/kg               - piersi (2 szt/op)              83 zł/ kg                       - udka (2 szt/op)              60 zł/kg
- wątróbka (tacka ok 0,5 kg) 34 zł/kg

Kurczak karmiony kukurydzą z Niemiec
- piersi (4 szt/op)              69 zł/kg                    - udka (4 szt/op)              60 zł/kg                       - cały 55 zł/kg

Kaczka polska ekologiczna
- w całości albo połowa 67 zł/kg

Dzika kaczka Barberii z Francji
- w całości ok 1,8 kg              67 zł/kg                                                                                                - piersi (2 szt/op) 149 zł/kg

Królik polski ekologiczny
- w całości              63 zł/kg              - schab              83 zł/kg                                                          - skoki 83 zł/kg

Indyk polski ekologiczny
- młoda indyczka w całości (ok 7/8 kg) 59 zł/kg
- piersi (0,5 kg/op) 99 zł/kg
- polędwiczka (0,7 kg/op) 99 zł/kg
- udziec 79 zł/kg
- golonka 80 zł/kg

Dostawy mięsa eko zawsze w czwartki / termin ważności 4-5 dni          

Mięso z Lipowej koło Żywca
Hodowane we własnym gospodarstwie, gdzie zwierzęta mają swobodę wybiegu, 
świeżą górską wodę, czyste powietrze i zdrową karmę roślinną, pochodzącą z własnym upraw.

Kurczaki wolno biegające
- tuszka                              29 zł/kg              - filet z piersi kurczaka              60 zł/kg                  - noga kurczęca 35 zł/kg
- udo z kurczaka              40 zł/kg              - żołądki/ serca  drobiowe       20 zł/kg                   - porcja rosołowa 15 zł/kg

Kaczka polska
- w całości            63 zł/kg                  

Królik Grimaud 
- tuszka                              49 zł/kg             

Gęś
- tuszka                              40 zł/kg              - filet z piersi                              75 zł/kg                     - skrzydło 23 zł/kg
- noga                                55 zł/kg              - wątróbka/ żołądki                  38 zł/kg                     - serca 23 zł/kg
- porcja rosołowa            21 zł/kg

Indyk
- tuszka                              28 zł/kg              - filet z piersi                              49 zł/kg                  - podudzie 36 zł/kg
- udziec                              39 zł/kg              - noga                                          55 zł/kg                   - porcja rosołowa 20 zł/kg

Perliczka w całości                                                                                 49 zł/kg

EKOLOGICZNE MIĘSA

35 zł/kg

65 zł/kg- udka (2 szt/op)



Wieprzowina
- karkówka b/k wieprzowa  46 zł/kg
- schab z kością wieprzowy 44 zł/kg
- schab b/k wieprzowy 50 zł/kg
- polędwiczki wieprzowe 65 zł/kg
- żeberka 46 zł/kg

Jagnięcina polska
- tuszka 49 zł/kg

Przepiórki (4 szt/op) 74 zł/op. 74 zł/op
Polędwica cielęca z młodego cielaka „Rose” (ok 1 kg) 160 zł/kg
Polska polędwica wołowa długo leżakowana (ok 2kg) 133 zł/kg
Gotowe steki z polskiej polędwicy wołowej (2 szt/op) 174 zł/kg

Mięso ekologiczne polskie Wasąg
- schab ekologiczny bez kości 77 zł/kg
- polędwiczka surowa wieprzowa 85 zł/kg
- karkówka bez kości 65 zł/kg
- łopatka bez kości 48 zł/kg
- szynka surowa bez kości 56 zł/kg
- antrykot wołowy z kością 78 zł/kg
- golonka z indyka  78 zł/kg

Jagnięcina z Nowej Zelandii najwyższej jakości 
- polędwiczki (ok 0,5 kg/op) 210 zł/kg
- comber organki (ok 1,2 kg/op) 240 zł/kg

Jest możliwość zamówienie mięsa z dziczyzny – szczegóły u sprzedawcy

EKOLOGICZNE MIĘSA

Polecamy także wielkanocnie

Chlebek do święconki  5 zł/szt
Chlebek bezglutenowy do święconki 7 zł/szt
Chlebek do żurku
Baranek wielkanocny z masła z Uścikowa

Polecamy domowy ajerkoniak, świąteczna butelka  51 zł

ŚWIEŻE TULIPANY od lokalnego rolnika (pęczek 25 szt ) -  39 zł 



Ekologiczne i BEZGLUTENOWE wędliny i szynki z masarnii Nowicki (Ostrzeszów)
Kiełbasa biała parzona 53 zł/kg
Kiełbasa surowa polska 60 zł/kg
Kiełbasa parzona potaśnianka cienka 72 zł/kg
Kiełbasa parzona potaśnianka gruba 58 zł/kg
Parówki z cielęciną (55% cielęciny) 75 zł/kg
Szynka tradycyjna parzona z Potaśni 78 zł/kg
Szynka w ziołach z Potaśni 78 zł/kg
Schab parzony z Potaśni 82 zł/kg
Schab surowy wędzony z Potaśni 89 zł/kg
Kiełbasa jałowcowa do święconki 72 zł/kg
Kiełbasa podsuszana z majerankiem lub pieprzem 67 zł/kg
Boczek parzony lub wędzony 52 zł/kg
Baleron Złotnicki 75 zł/kg
Kabanosy Złotnickie 99 zł/kg
Kaszanka z kaszą gryczaną 24 zł/kg

Tradycyjne wędliny od masarza Józefa Wiorka (Ostrzeszów) 
Kiełbasa biała Wielkopolska surowa 38 zł/kg
Kiełbasa biała cienka parzona 43 zł/kg
Kiełbasa biała gruba parzona 41 zł/kg
Szynka wędzona, surowa do pieczenia z liściem 78 zł/kg
Szynka pieczona owinięta sznurkiem 86 zł/kg
Wędzonka ostrzeszowska 72 zł/kg
Kiełbasa wiejska ostrzeszowska do zgrzania cienka 58 zł/kg
Kiełbasa wiejska ostrzeszowska do zgrzania gruba 53 zł/kg
Kiełbasa surowa polska 67 zł/kg
Kiełbasa myśliwska 89 zł/kg
Parówki z cielęciną 65 zł/kg
Boczek wędzony 41 zł/kg
Parówki Berbetki 11 zł/4szt

Ekologiczne wędliny i szynki z masarnii Rolmięs (Łabiszyn) 
Kiełbasa biała parzona 50 zł/kg
Boczek wędzony bez kości 40 zł/kg
Szynka staropolska z tłuszczykiem 109 zł/kg
Polędwica sopocka 129 zł/kg
Paróweczki złotniczki 68 zł/kg
Paróweczki EKO 55 zł/kg
Kiełbaski wędzone (frankfurterki) 78 zł/kg
Kabanosy 120 zł/kg
Kaszanka gryczana 29 zł/kg
Kiełbasa chłopska 68 zł/kg
Kiełbasa krakowska pieczona 95 zł/kg
Kiełbasa parówkowa 53 zł/kg
Kiełbasa Wiejska Suszona 124 zł/kg
Serdelki z kurcząt 69 zł/kg
Szyneczka 88 zł/kg
Wątrobianka 39 zł/kg

TRADYCYJNE WĘDLINY JAK ZA DAWNYCH LAT 

ODWIEDŹ NAS



Wędliny drobiowe od masarza Eko Zagroda ze Strykowa 
Kabanosy drobiowe (ok. 300g) 28,5 zł/op
Parówki drobiowe (ok. 300g) 27 zł/kg
Kiełbaski białe drobiowe cienkie 65,50 zł/kg
Kiełbasa drobiowa gruba 300g 20 zł/kg
Kiełbasa z pieca 68 zł/kg
Galart drobiowy (op ok 400g) 15 zł/szt
Wędzony filet z indyka 105 zł/kg
Pasztet drobiowy z indyka 53 zł/kg
Pieczeń Drobiowa 60 zł/kg
Szynka z udźca z indyka 96 zł/kg

Wędliny ekologiczne Wasąg 
Kabanosy wieprzowe BIO (150 g/op – 6 szt) 25 zł/op
Kabanosy drobiowe BIO (150 g/op – 6 szt) 25 zł/op
Kiełbasa biała BIO (485 g – ok 6 szt) 29 zł/op
Parówki drobiowe BIO (240g/op – 4 szt) 21 zł/op
Polędwiczka drobiowa BIO bez soli peklującej (ok 400g/op) 120 zł/kg
Szynka wieprzowa BEZ SOLI BIO w ziołach 87 zł/kg
Schab pieczony EKO 89 zł/kg
Szynka pieczona EKO 88 zł/kg
Parówki z cielęciną 23 zł/op
Kiełbasa jałowcowa 60 zł/kg
  

Pyszne, naturalne wędliny z małej rodzinnej firmy z Człopy
Kiełbasa wiejska 59 zł/kg
Kiełbasa z dzika 76 zł/kg
Kiełbasa z jelenia 84 zł/kg
Kabanosy 81 zł/kg
Pasztet grzybowy z wątróbką drobiową 37,50 zł/kg
Pasztet z dzika 49 zł/kg
Kaszanka 31 zł/kg
Szyneczka wiejska 66 zł/kg
Baleron wieprzowy 58 zł/kg
Schab gotowany wędzony 66 zł/kg

Rarytasy z Lipowej k/ Żywca
Filet wędzony z gęsi 92 zł/kg
Filet wędzony z kaczki 92 zł/kg
Filet wędzony z kurczaka 66 zł/kg
Kiełbasa z dziczyzny podsuszana 82 zł/kg
Kiełbasa z gęsi wędzona 72 zł/kg
Kiełbasa drobiowa 43 zł/kg
Franfurterki 61 zł/kg
Parówki drobiowe 51 zł/kg
Pieczony pasztet z kaczki 66 zł/kg
Pieczony pasztet z gęsi 68 zł/kg

TRADYCYJNE WĘDLINY JAK ZA DAWNYCH LAT 



Bez alergenów, GMO, zanieczyszczeń, bez glutenu, bez produktów pochodnych mleka, ryb ani jaj; bez dodatku 
polifosforanów, glutaminaniu sodu, biłek soi, siarczynów, cytrynianów ani skrobi.

Wszystkie wędliny sprzedajemy w kawałkach albo kroimy na cienkie plasterki

Szynka Parmeńska Bedogni „Gran Riserva” 180 zł/kg
Speck  (bekon wędzony dymem bukowym) 135 zł/kg
Słonina Lardo dojrzewająca w marmurowych formach Lardo (specjał  Toskanii) 130 zł/kg
Bresaola (wołowina z biodrówki; specjał Lombardii) 230 zł/kg
Salami z polędwicą wieprzową 175 zł/kg
Salami Strolghino krótko dojrzewające 210 zł/kg
Salami Felino  180 zł/kg
Salami abruzyjskie 158 zł/kg
Salami Rustico 159 zł/kg
Gotowany rostbef angielski 190 zł/kg
Salami Vecchia Napoli Piccante 156 zł/kg
Kiełbasa neapolitańska pikantna 158 zł/kg
Kurczak pieczony ze szpinakiem i parmezanem 159 zł/kg
Pieczona pierś indyka 135 zł/kg

Okazjonalnie, sezonowo także inne rodzaje włoskich wędlin (takie jak szybka Cotto, udziec wieprzowy, indyk czy kurczak)
Do wędlin polecamy oryginalny włoski ser Parmigiano Reggianno (kawałek ok 300g) 167 zł/kg

PYSZNE WŁOSKIE WĘDLINY 
DŁUGODOJRZEWAJĄCE Z LANGHIRANO

Gotowe potrawy z ryb
Tatar ze świeżego, dzikiego łososia z cebulą i ogórkiem (ok 0,5 kg/op) 135 zł/kg
Śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem lub w oleju rydzowym (słoik 0,5l) 29 zł/szt.
Śledź w musztardzie francuskiej/  w oleju z cebulką/leczo (słoik 300g) 15 zł/szt.
 Szprotki w oleju z Wyspy Wolin 16 zł/szt.
Paprykarz z dorsza od Zubowiczów (słoik 200g) 15 zł/szt.
Pasztet z przewagą ryb słodkowodnych z Kamienia Pomorskiego (foremka ok 0,6 kg)
(skład: dorsz, płoć, leszcz, boczek) 83 zł/kg
Paprykarz Szczeciński z Wyspy Wolin 17 zł/szt.
Sałatka śledziowa w buraczkach/porach/wędzonej śliwce z pomidorami 18 zł/szt.
Pstrąg dojrzewający Po Piracku/ Orientalny/ Klasyczny 23 zł/200g
Paprykarz swojski z ryżem 20 zł/300g
Paprykarz swojski z ziarnami orkiszu św. Hildegardy 20 zł/300g
Paprykarz swojski z kaszą pęczak 20 zł/300g
Paprykarz swojski z z białą kaszą gryczaną niepaloną 20 zł/300g
Pstrąg marynowany w cytrynce ALBO w lubczyku z cebulką w oleju (Chomiec) 28 zł/ 350g
Okrasa kanapkowa z łososia jurajskiego z warzywami 21 zł/ 200g
Pasta kanapkowa z wędzonego  łososia jurajskiego 23 zł/ 200g

PYSZNE RYBY - WĘDZONE, ŚWIEŻE I PRZETWORY



Ryby wędzone
Polędwica z łososia (Bałtyk) wędzona na zimno (ok 400g/op) 165 zł/kg
Łosoś dziki z Alaski wędzony (plastry ok 0,5 kg/op) 170 zł/op
Łosoś dziki z Alaski wędzony (plastry ok 100 g/op) 58 zł/op
Łosoś jurajski wędzony na gorąco dzwonki (ok. 400g/szt) 92,50 zł/kg
Łosoś jurajski wędzony na gorąco filet (ok. 350g/szt) 141,50 zł/kg
Łosoś jurajski wędzony na zimno filet (ok. 350g/szt) 141,50 zł/kg

Halibut 100 zł/kg
Trewal 68 zł/kg
Śledź filet 40 zł/kg
Dorsz Atlantycki 85 zł/kg
Pstrąg 68 zł/kg
Makrela  40 zł/kg
Węgorz  210 zł/kg
Amur  65 zł/kg
Karp (dzwonka) 65 zł/kg
Karp (filet) 79 zł/kg
Bywają również: wędzony węgorz, jesiotr, filet z karpia, sum, sielawa, sieja i inne

Ryby Zubowicz – ryby łowione w Zalewie Kamieńskim (w okresie październik-maj)
Łosoś wędzony na zimno (dzwonki, porcja ok 250g) 162 zł/kg
Łosoś ekologiczny jurajski kiszony z czosnkiem i ziołami - plastry na tackach 29 zł/100g – 56 zł/200g
*łosoś pochodzi z bardzo czystej i bezpiecznej mikrobiologicznie wody geotermalnej z okresu Dolnej Jury z odwiertu na         
  głębokości 1224,5 m p.p.m. 
Śledź pikling w całości wędzony zamówienia na sztuki – 29 zł/kg
Śledź zasolony do wymoczenia (skład: śledź, woda, sól) – 35 zł/kg

Oryginalne Matjasy z Holandii
Naturalne w oleju lub podwędzane (na sztuki albo całe opakowania 2 kg) 69 zł/kg
W zalewie octowo – wiśniowej (na sztuki albo całe opakowania 1,5 kg) 90 zł/kg
Naturalne w oleju, w ziołach, podwędzane (250g/op) 18 zł/op
Matjas mały w całości surowy z cebulką (2 szt.) 17 zł/op
Matjasy Mini marynowane w soku z cytryny – opakowanie 70g (2 sztuki) 13,50 zł/ op
   classic, czarna porzeczka z burakiem, koperek

Ryby w occie
Amur (słoik 0,9l) 40 zł
Pstrąg  (słoik 0,9l) 44 zł 
Lin (słoik 0,9l) 42 zł
Węgorz w zalewie oct. (słoik 0,5l) 59 zł
Leszcz (słoik 0,9l) 42 zł
Łosoś (słoik 0,9l) 52 zł
Okoń (słoik 0,9l) 43 zł
Sielawa (słoik 0,9l) 47 zł
Szczupak (słoik 0,9l) 39 zł
Karaś (słoik 0,9l) 39 zł
Karp (słoik 0,9l) 46 zł
Sandacz (słoik 0,9l) 52 zł
Tołpyga (słoik 0,9l) 37 zł
Leszcz   (słoik 0,9l) 42 zł
Płotka   (słoik 0,9l) 31 zł

PYSZNE RYBY - WĘDZONE, ŚWIEŻE I PRZETWORY



Świeże ryby
Karp ekologiczny 
- w całości, z głową, patroszony, zapakowany w vacum od 1-2 kg 68 zł/kg
- płat karpia z ośćmi zapakowany w vacum 2 sztuki 81 zł/kg
- głowy karpia na wywar – 4 sztuki 18 zł/kg
Karp z rodzinnego gospodarstwa z Człopy
- w całości, z głową, patroszony, zapakowany w vacum od 1-2 kg 41 zł/kg
- płat karpia z ośćmi zapakowany w vacum 2 sztuki 60 zł/kg
- głowy karpia na wywar – 4 sztuki 15 zł/kg

Pstrąg z rodzinnego gospodarstwa z Człopy
- w całości, patroszony 55 zł/kg
- płat z ośćmi 72 zł/kg
Pstrąg tęczowy z Gospodarstwa Rybackiego Chomiec
- w całości , patroszony (ok. 600g/szt) vacum 45 zł/kg
- filet (ok. 400g/szt), opakowanie vacum ok 500 g 60 zł/kg

Dorsz
- polędwica (ok. 600g/szt) albo filet 87 zł/kg

Łosoś hodowlany – Norwegia
- filet (ok 1,6 kg/szt) 101 zł/kg
- w całości, patroszony (ok 3-6 kg) 107 zł/kg
Łosoś BIO hodowlany Norwegia/ Irlandia
- filet (ok 1,3 kg/szt) 158 zł/kg
Łosoś szkocki (z certyfikatem label rouge), pływający w jaskiniach w fiordach
- filet (ok 1,6 kg/szt) 220 zł/kg
- w całości, patroszony (ok 3-5 kg) 129 zł/kg
Łosoś Jurajski BIO filet (pochodzi z bardzo czystej i bezpiecznej mikrobiologicznie wody geotermalnej 
   z okresu Dolnej Jury, pochodzącej z odwiertu o głębokości 1224,5 m p.p.m.) 
- filet cały vacum (ok.  1,2 kg/szt) 129 zł/kg
-  filet połówka vacum (ok.  600 g/szt) 129 zł/kg
- cały patroszony vacum (ok. 2-3 kg/ szt) 80 zł/kg

Halibut dziki filet 111 zł/kg
Jesiotr dziki w całości, patroszony 68 zł/kg
Sandacz dziki filet 152 zł/kg
Dorada dzika w całości (do wyboru od 600g, 1 kg, 2 kg lub 3 kg/szt) 119 zł/kg
Dorada dzika filet ze skórą (filety ok 100 g, pakowane po 0,5 i 1 kg) 145 zł/kg
Seabass dziki (okoń morski) w całości (do wyboru od 600 g do 3 kg/szt) 243 zł/kg
Seabass dziki (okoń morski) filet ze skórą (małe filety - opakowanie ok 1 kg/10sz) 140 zł/kg
Turbot w całości 160 zł/kg
Ośmiornica (podgotowane macki świeże/ mrożone) 263 zł/kg
Sezonowo (styczeń-kwiecień dostępny także filet i polędwiczki dorsza skrei!

Gotowa ryba przygotowana do upieczenia:
- Jesiotr w warzywach (wypatroszona ryba z warzywami i eko ziołami, ryba waży ok 3-4 kg)  89 zł/kg
- Sandacz w warzywach (wypatroszona ryba z warzywami i eko ziołami, ryba waży ok 2-3 kg)  149 zł/kg
- Seabass w warzywach (wypatroszona ryba z warzywami i eko ziołami, ryba waży od 2-5 kg)  218 zł/kg

PYSZNE RYBY - WĘDZONE, ŚWIEŻE I PRZETWORY



Zupy
Barszcz wege na zakwasie z majerankiem (słoik 900 ml) Wąsowo 19 zł
Barszcz rustykalny z soczewicą Wąsowo 19 zł
Gotowy żur na zakwasie z białą kiełbasą EKO (słoik 0,9l) Wąsowo 29 zł
Krem z pomidorów Wąsowo VEGAN 25 zł
Zupa ogórkowa Vegan Wąsowo 25 zł

Prawdziwy rosół z kury EKO z domowym makaronem (słoik 0,7 l) 39 zł
Zupa grzybowa z grzybów z Puszczy Nadnoteckiej z eko śmietaną 33 zł
Zupa rybna z gałką muszkatołową i warzywami (postna, klarowna) 29 zł
Zakwas na żur z maki żytniej z czosnkiem różne rodzaje od 10 zł
Zakwas do barszczu czerwonego Wąsowo 15 zł butelka
Żurek bezglutenowy EKO na gryczanym albo ryżowym zakwasie (Farma Świętokrzyska)  17 zł/słoik 700 g
Paszteciki z grzybami do barszczu (małe, z ciasta francuskiego) 2,5 zł/szt.
Żurek bezglutenowy jaglany (koncentrat na 1,5 l zupy)  12 zł/320 ml 

Polecamy bezglutenowe zupy takie jak: krem z pomidorów z bazylią, ogórkowa, krupnik, krem z dyni, żurek z kiełbaską,
krem z białych warzyw, czosnkowa, chłodnik litewski na mleku kokosowym i inne, sezonowe - słoik 0,9l 25 zł

Gotowe potrawy
Bigos staropolski z kapusty EKO z suszoną śliwką i dziczyzną (słoik 0,9l) 39 zł
Bigos wegański (słoik 0,7l) 25 zł
Schab złotnicki z suszoną śliwką (ok 1 kg/szt) 85 zł/kg
Kaczka w całości nadziewana jabłkami i świeżym majerankiem cena dnia
Kapusta czerwona na miodzie z suszonymi śliwkami i gruszkami (słoik 0,9l) 29 zł
Domowa sałatka jarzynowa z majonezem (0,5 kg/op) 29 zł
Ekologiczny bigos wegański (Farma Świętokrzyska) 19 zł/słoik 420 g
Galart drobiowy z Projekt Kuchnia 25 zł/op
Plastry polędwicy cielęcej w sosie kaparowym 64 zł/500g

Potrawy bezglutenowe, pasteryzowane, w słoikach 0,5 l, takie jak: klopsy z sosie pomidorowym, 
potrawka z bobu i ciecierzycy, czarna soczewica w sosie, sos boloński, indyk po włosku, 
danie chińskie z bambusem i grzybami shitake, potrawka z kurkami, i inne, dostępne sezonowo od 28 zł/ szt

Roślinne, wegańskie  dania gotowe od Zakwasowni (słoik 900ml) 38 zł/szt
Curry ostre i łagodne, Leczo dietetyczne, Bigos, Krem z dyni z bergamotką, Zupa kimchi, Zupa tajska laksa
Krem z dyni z bergamotką i inne… dostępne sezonowo

Kiszonki od Pozytywnie Zakiszonych oraz ekologiczne od Zakwasowni (żywe niepasteryzowane)
Zakwasy z buraka od 15 zł
Zakwasy z białej i czerwonej kapusty od 21,50 zł
Kimchi od 16 zł
Kombucha różne rodzaje  od 9 zł
Kiszonki: kapusta, ogórki (także KOŁOBRZESKIE), kimchi, buraki, rzodkiewki, cytryny, i inne od 7 zł

ZUPY I GOTOWE POTRAWY



Pasztet wieprzowy bez glutenu i jaj (czysty albo z dodatkiem żurawiny, moreli, śliwki suszonej)  49 zl/kg
Domowy pasztet z gęsiną bez glutenu i jaj) 89 zl/kg
Domowy pasztet z gęsiną z TRUFLAMI ALBO PORTO (bez glutenu i jaj) 42 zl/350g
Pasztet drobiowy EKO bez azotynu 52 zł/kg
Pasztet z kaczki z jajami przepiórczymi (bezglutenowy) 24 zł/200g
Pasztet z kaczki w słoiku 21 zł/235g
Pasztet gęsi w słoiku 14 zł/200g
Pasztet wieprzowy w słoiku od 10,00 zł/230g
Pasztet wegetariańskie (bakłażan+ciecierzyca+soczewica lub soczewicy+papryka oraz
burak+ciecierzyca+soczewica) (300g/op) 25 zł/op
Pasztet wegański z soczewicy bezglutenowy 14,50 zł/ 200g
Wegański pasztet z fasoli z suszona śliwką bezglutenowy 14,50 zł/ 200g
Pasztet z dziczyzny (foremka ok 300 g) 58 zł/kg
Pasztet grzybowy z wątróbką drobiową (foremka ok 300 g) 40,50 zł/kg

DOMOWE PASZTETY

DO PASZTETÓW, MIĘS I SERÓW POLECAMY M.IN

Twarożki słonecznikowe wegańskie w smakach (pomidoprowy, chrzanowy, grzybowy, ogórkowy, naturalny) 13 zł/130g
Smalec wegański na oleju kokosowym (różne dodatki- suszona cebulk,a tymianek, papryka) 16 zł/130g
Pasty w słoiku różne rodzaje (pieczone warzywa, marchewka, bób, groszek) świeże, niepasteryzowane 13 zł/150 g
Sezonowo bywają również pasztety rybne

Chrzan różne rodzaje, Sos Tatarski domowy, Sos Staropolski, Musztardy Kcyńskie różne
rodzaje, Sos Cumberland – klasyczny angielski sos z aromatem skórki pomarańczowej,
wina i czosnku, Żurawina Błotna od Skwierawskiego, Borówka Brusznica,
Musztardy różne rodzaje, i inne….

PIEROGI DOMOWE 
(opakowanie 500g, mrożone)
- z farszem z wołowiny i majeranku z Projekt Kuchnia 35 zł/op
- wegetariańskie                                                - ruskie z twarogu                                             - z kapustą i grzybami 18 zł/op
- z jabłkami i cynamonem                               - z soczewicą                                                      - z dynią 18 zł/op
- ze szpinakiem                                                  - z pieczarkami 18 zł/op
- czekoladowe z wiśniami                                - z mięsem drobiowo-wieprzowym             - z owocami 20 zł/op
- z grzybami/ pieczarkami 31zł/op
- z gęsiną 29 zł/op
- z kaczką 29 zł/op

COŚ PYSZNEGO, NIE ZA DUŻEGO...



chleb wiejski pszenno-żytni 17 zł 
chleb okrągły duży tourte 24 zł 
Bagietka francuska 9 zł 
Croissant klasyczny 8,5 zł 
Brioszka na miodzie ze skórką pomarańczową 22 zł 
Chleb pszenno - gryczany 23 zł 
Croissant migdałowy 11 zł 
Bułka mleczna 4,5 zł 
Drożdzówka z owocami 10 zł 
Ciabatta z rozmarynem 5 zł 

FRANCUSKIE PIECZYWO 
Z PIEKARNI BIG BONJOUR  

POLECAMY

- żytnie okrągłe z krzyżem (razowy i jasny) 15 zł/szt.
- żytnie od piekarza Damiana Nowaka (razowy, wlkp lub dyniowy) 15 zł/szt.
- chleb BIO z Czarny Chleb:  orkiszowy, z samopszy, krzycy, płaskurki, żytnie, i inne   od 14 zł
- chleb bezglutenowy (codzienny, pomidorowy, ciemny len) od 17 zł

NABIAŁ EKOLOGICZNY Z FARMY POD ŚWIERKAMI
- twaróg półtłusty, tłusty 43 zł/kg
- eko gzik w słoiku 13,50 300g/ 18,50 zł 500g
- śmietana ukwaszona w słoiku 13,50/ 330ml
- maślanka w słoiku 7 zł/500ml
- zsiadłe mleko w słoiku 7 zł/500ml
- mleko w szklanej butelce 1L  8 zł
- jogurt w słoiku 7 zł 350ml/ 9 zł 500ml
- masło w słoiku 16 zł/200g
- ser żółty dojrzewający Kreuzer 105 zł/kg

CHLEBY NA ZAKWASIE

- twaróg chudy/półtłusty/ tłusty 40,50 zł/kg
- śmietana 12 %, 18%   6,50zł/200ml
- śmietanka słodka 30% 9 zł 200ml
- maślanka 5,00zł/200ml
- kwaśne mleko 7,50 zł/200ml
- jogurt 7,50 zł 445ml
- masło 14 zł/200g
- ser świeży twarogowy naturalny oraz z dodatkami (op. ok.400g) 73 zł/Kg

NABIAŁ EKOLOGICZNY EKO KNIAŹ

- twaróg półtłusty 18 zł/500g
- masło Uścikowo 250g 19 zł
- jogurt 6 zł
- śmietana 40% 12 zł
- mleko świeże niepasteryzowane 6 zł
- ser topiony śmietankowy 10/160g

NABIAŁ Z UŚCIKOWA 



Domowy sos tatarski z Projekt Kuchnia  19 zł/op
masło klarowane Ghee od 22 zł/210g/320g/520g
- masło wegańskie 15 zł/150g
- sery żółte ekologiczne oraz z małych gospodarstw iw kawałkach, plasterkach – z mleka krowiego, owczego, koziego
- sery kozie młode z Koziej Łąki (naturalne i z dodatkami) 105 zł/kg
- sery dojrzewające kozie z Koziej Łąki (różne opcje smakowe) od 119,00 zł/kg
- jogurty kozie naturalne i z dodatkami
- sery młode kozie, feta, halloumi z Malinowego Chruśniaku 
- sery korycińskie 55,00 zł/kg
- jaja ekologiczne od 14,50 zł/10 szt.
- jaja ekologiczne od kur zielononóżek od 19zł/10 szt.
- jaja przepiórcze  9 zł/18 szt.

POLECAMY TAKŻE

DOMOWE CIASTA

ALKOHOLE
Wino Bio Demeter (wytrawne białe, wytrawne czerwone) 68 zł/ 0,75 l
Cydr ze starej odmiany jabłek EKO 57 zł/750ml
Nalewka Wiśniowa (mocna i pyszna) 49 zł/butelka
Nalewki domowe - malinówka, z kwiatów bzu, sosnówka, cytrynówka 46 zł/375ml
Prawdziwy domowy ajerkoniak z wanilią 55 zł/375 ml
Pyszne prosecco motivo rose 61 zł/but
Ekologiczne Prosecco Millesimato 59 zł/but
Ekologiczne Prosecco Brut 59 zł/but
Polecamy także
Wina i cydry ekologiczne, także bezalkoholowe
Piwa z małych manufaktur

Mazurek - solony karmel ( dostępny w wersji bezglutenowej )  118 zł
Mazurek bakaliowo-czekoladowy ( dostępny w wersji bezglutenowej)  118 zł
Mazurek mango-curd z bezą włoską ( dostępny w wersji bezglutenowej)  130 zł
Mazurek kajmakowy  118 zł
Mazurek z dżemem z czarnej porzeczki  110 zł
Sernik marcepanowy z białą czekoladą i malinami  180 zł
Sernik kajmakowy ( dostępny w wersji bezglutenowej lub bez cukrowej)  180 zł
Sernik cytrynowy z bezą  180 zł
Sernik orzechowy z solonym karmelem  180 zł
Sernik tradycyjny cioci Krysi  180 zł
Sernik oreo  180 zł
Sernik mango  180 zł
Babka migdałowa  70 zł
Babka cytrynowa z malinami ( dostępna w wersji bezglutenowej )  99 zł
Babka marmurkowa ( dostępny w wersji bezglutenowej )  99 zł
Tradycyjna duża baba drożdzowa  99 zł
Mini babka do święconki ( dostępny w wersji bezglutenowej )  19 zł
Babka bakaliowo-pomarańczowa - pascha wielkanocna  99 zł
Ciasto marchewkowe  169 zł
Daquase z daktylami i orzechami  175 zł
Tort bezowy z owocami i kremem mascarpone  175 zł
Brownie czekoladowe b/g z kremem mascarpone  165 zł
Tarta banoffie z bananami  150 zł
Tarta malinowa z delikatną bezą  150 zł



Delikatesy Zielona Spiżarnia 
Baranowo 

ul. Szamotulska 29
tel. 600 870 240 

pon-pt 9.00-18.00
sb 9.00-14.00

Delikatesy Zielona Spiżarnia 
Stary Browar

Dziedziniec Sztuki
tel. 600 801 203

pon-sb 9.00-21.00
nd handlowa 10.00-20.00

Delikatesy Zielona Spiżarnia 
City Park 

ul. Wyspiańskiego 26 Poznań
tel. 692 717 333

pon- sb 10.00-19.00 

Restauracja Projekt Kuchnia 
Dziedziniec Sztuki / Stary Browar 

tel. 606 992 999 
pon-sb 9.00-21.00

nd 10.00-20.00
*rekomendowana przez przewodnik 

Gault&Millau

Restauracja Papierówka 
ul. Zielona 8

tel. 797 471 388
pon-sb 12.00-22.00

nd 12.00-20.00
*rekomendowana przez przewodnik 

Gault&Millau

Bistro Spiżarnia 
ul. Bukowska 148
tel. 606 332 232

pon-pt 8.00-17.00

NAJZDROWSZE DELIKATESY 
W TWOIM MIEŚCIE! 

ZAMÓWIENIA Z DOSTAWĄ DO DOMU
KOORDYNACJA ZAMÓWIEŃ NA ŚWIĘTA

TEL. 600 777 608
ZAMOWIENIA@ZIELONASPIZARNIA.PL

Produkty lokalne i ekologiczne 
spróbujesz także w naszych, autorskich restauracjach


