
Restauracja Kuźnia Smaku oferujeRestauracja Kuźnia Smaku oferuje
świąteczneświąteczne    dania na wynos.dania na wynos.

WielkanocWielkanoc  
Zamówienia przyjmujemy doZamówienia przyjmujemy do

13 kwietnia 202213 kwietnia 2022
tel. 22 826 30 25 lub 24tel. 22 826 30 25 lub 24  

Warszawa ul. Mazowiecka 10Warszawa ul. Mazowiecka 10
email . kuzniasmaku@kuzniasmaku.pemail . kuzniasmaku@kuzniasmaku.p

www.kuzniasmaku..plwww.kuzniasmaku..pl



                                                                            ZimneZimne      przekąskiprzekąski  

TTradycyjna sałatka jarzynowaradycyjna sałatka jarzynowa                                                                          250 gr.250 gr.              24.-24.-
Śledż pod pierzynkąŚledż pod pierzynką                                                                                                                    250 gr.250 gr.              28.-28.-
Półmisek śledzia pod pierzynką/6 osob/Półmisek śledzia pod pierzynką/6 osob/                                                                      160.-160.-                         
RoladaRolada    faszerowana z rybfaszerowana z ryb        w galareciew galarecie                        250 gr.250 gr.          26.-26.-
Zapiekany łosoś w porach , awokado,chrzan,miętaZapiekany łosoś w porach , awokado,chrzan,mięta
                                                                                                                                                                                                                            250 gr.250 gr.          39.-39.-
Zwijas z ryb wędzonych/łosoś,pstrąg , halibut/Zwijas z ryb wędzonych/łosoś,pstrąg , halibut/            300 gr.300 gr.          45.-45.-
Schab na sposób warszawskiSchab na sposób warszawski                                                                                      300 gr.300 gr.          29 .-29 .-
Tymbaliki drobioweTymbaliki drobiowe                                                                                                                                  250 gr.250 gr.          27 .-27 .-
Galaretka z nóżek wieprzowychGalaretka z nóżek wieprzowych                                                                              250 gr.250 gr.          27.-27.-

      



                                                                            ZimneZimne      mięsa,rolady,pasztetymięsa,rolady,pasztety

Rolada z kaczki ze śliwkamiRolada z kaczki ze śliwkami                                                                                          1 kg1 kg                          150.-150.-
Schab pieczony ze śliwkąSchab pieczony ze śliwką                                                                                                  1 kg1 kg                              85.-85.-
Schab karkowySchab karkowy    w ziołachw ziołach                                                                                                    1 kg1 kg                              85.-85.-
Pasztet z dziczyzny , królika z nutą trufliPasztet z dziczyzny , królika z nutą trufli                        900 gr900 gr                            90.-90.-
Pasztet z białych mies/drób,cielecina/Pasztet z białych mies/drób,cielecina/                              450 gr450 gr                              52.-52.-                    
Wyborny pasztetWyborny pasztet    z mięs bez dodatku wieprzowiny z pistacjamiz mięs bez dodatku wieprzowiny z pistacjami
                                                                                                                                                                                                              450 gr450 gr                          55.-55.-
Biała kiełbasaBiała kiełbasa                                                                                                                                                            1 kg1 kg                          59.-59.-                    

                                                                  ZimneZimne    sosy pikle ,marynatysosy pikle ,marynaty  
                                                                                                  200 ml.200 ml.                  25 .-25 .-
  Chrzan tartyChrzan tarty    ,,    sos chrzanowysos chrzanowy    z żółtkamiz żółtkami    , sos, sos    tatrski ztatrski z
marynowanychmarynowanych    grzybów i korniszonówgrzybów i korniszonów    , buraczki z, buraczki z
żurawiną i chrzanemżurawiną i chrzanem    , karmelizowane buraki z, karmelizowane buraki z    gorczycągorczycą  

ŻurawinaŻurawina    smażona z gruszkamismażona z gruszkami                                                    200 ml200 ml            25.-25.-  

      



                                                                                                    ZupyZupy        / 300 ml porcja/ 300 ml porcja

Barszcz białyBarszcz biały    Wielkanocny na zakwasieWielkanocny na zakwasie                                24.-24.-                                                                                           
Faki wołoweFaki wołowe                                                                                                                                                                26.-26.-
Rosół z kołdunami/ 6 szt/Rosół z kołdunami/ 6 szt/                                                                                                          26.-26.-
Kiszony barszcz czerwonyKiszony barszcz czerwony                                                                                                    24.-24.-

                                                                                            



                                  Dania do ugotowania lub podgrzaniaDania do ugotowania lub podgrzania

Kaczka pieczona w całości z jbłkiemKaczka pieczona w całości z jbłkiem                                                                                              210.-210.-
Połówka luzowanej kaczki,bejca do smarowaniaPołówka luzowanej kaczki,bejca do smarowania  
winne jabłko z żurawinamiwinne jabłko z żurawinami                                                                                                                                                57.-57.-
Gicz cielęca aromatyzowana ziołami , ostre karotkiGicz cielęca aromatyzowana ziołami , ostre karotki                                      78.-78.-  
Udo gęsie confitUdo gęsie confit                  ok. 400 grok. 400 gr                                                                                                                                59.-59.-                          
Schab po myśliwskuSchab po myśliwsku      ok. 350 grok. 350 gr                                                                                                                            45.-45.-
Królik w sosie śmietanowo-musztardowy, szparagiKrólik w sosie śmietanowo-musztardowy, szparagi
400 gr/por.400 gr/por.                                                                                                                                                                                                                          59.-59.-
Kotlet po kijowsku z kostąKotlet po kijowsku z kostą          ok. 300 grok. 300 gr                                                                                                  45.-45.-

                                                                                                  

      



                                                    Dodatki do dań /por. 200 grDodatki do dań /por. 200 gr          16.-16.-                                        
                                                        
Kopytka, kluski śląskie , duszona w winieczerwona kapustaKopytka, kluski śląskie , duszona w winieczerwona kapusta        
buraczki zasmażane z malinami ,buraczki zasmażane z malinami ,  

                                                                                                                CiastaCiasta
Sernik z bakaliamiSernik z bakaliami                                                                                                                                                      1 kg1 kg                    90.-90.-
Placek makowyPlacek makowy                                                                                                                                                                  1 kg1 kg                    90.-90.-

Wszystkie potrawy wykonane są na indywidualne zamówienie .MileWszystkie potrawy wykonane są na indywidualne zamówienie .Mile
widziana jest zastawa zamawiających .widziana jest zastawa zamawiających .
Podane ceny są cenami brutto.W chwili złożeniaPodane ceny są cenami brutto.W chwili złożenia    zamówieniazamówienia    prosimyprosimy
o wpłacenie 30% zaliczkio wpłacenie 30% zaliczki    na nasze kont pozostałą część przy odbiorzena nasze kont pozostałą część przy odbiorze
Nr. konta bankowego. Santander Bank SA.Nr. konta bankowego. Santander Bank SA.
                                        Nr. konta PL. 041500 1126 1211 2008 6719 0000Nr. konta PL. 041500 1126 1211 2008 6719 0000
                                                                                          SWIT KRDBPLPWSWIT KRDBPLPW

IIstniejestnieje    też możliwość zamawiania potraw z naszej karty . Menu .też możliwość zamawiania potraw z naszej karty . Menu .
dostępna na naszej stroniedostępna na naszej stronie      https://www.kuzniasmaku.plhttps://www.kuzniasmaku.pl
                                                

                                                                                                  

      


