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Zadzwoń lub napisz do nas, by rozkoszować się regionalnymi, naturalnymi smakami i poczuć mazurski klimat na co dzień.

Smaki Gawry mogą teraz gościć w Twoim domu.

Rosół drobiowy z natką pietruszki 14 zł 900 ml

Grochówka 18 zł 900 ml

Zupa z leśnych grzybów 23 zł 900 ml

Zupa jarzynowa 16 zł 900 ml

Zupa ogórkowa 16 zł 900 ml

Zupa szczawiowa 16 zł 900 ml

Zupa zagraj ( jarzynowa z kluseczkami lanymi) 16 zł 900 ml

Zupa buraczkowa (botwina) 18 zł 900 ml

Zupy

Gulasz wieprzowy 18 zł 500 g

Schab po bałkańsku 20 zł 500 g

Pulpety wieprzowe w sosie musztardowym 14 zł 500 g

Gołąbki mazurskie z ryżem 18 zł 500 g

Bigos staropolski z wędzonką 18 zł 500 g

Fasolka po bretońsku 9 zł 500 g

Filet z kurczaka z cebulką w sosie śliwkowym 18 zł 500 ml

Schab z ananasem w sosie myśliwskim 20 zł 500 ml

Flaki wołowe 15 zł 500 ml

Żeberka wieprzowe w sosie własnym 18 zł 500 ml

Kotlety mielone wieprzowe z kapustą w sosie pomidorowym 18 zł 500 ml

Dania na ciepło

Pasztet z cukinii 40 zł /kg

Leczo warzywne 13 zł 500 ml

Gołąbki wegetariańskie (z kaszą i grzybami leśnymi) 18 zł 500 ml

Dania wegetariańskie
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Chcesz zamówić inne specjały z naszej kuchni? Planujesz imprezę?
Obsługujemy urodziny, rocznice oraz przyjęcia okolicznościowe. Naszą ofertę kierujemy do firm oraz osób  
prywatnych. Zadzwoń lub napisz do nas, przygotujemy specjalne menu tylko dla Ciebie!

Ciastka kruche domowe (kształt misia) 25 zł /kg

Ciasteczka biszkoptowe (misie) 15 zł /6 szt.

Babka piaskowa foremka 25 zł
Babka drożdżowa foremka 28 zł

Ciasta

Chleb pszenno-żytni z ziarnami 19 zł /foremka

Pieczywo

Domowa kiełbasa w słoiku 18 zł 500 g

Pasztet domowy z ziołami 25 zł /kg

Smalec wiejski 9 zł 300 ml

Zakąski zimne

1. Przy zamówieniu powyżej 80 zł darmowa dostawa
2. Koszt dostawy - od 12 zł
3. Czas wysyłki - zwykle do 4 dni roboczych
4.  Zamówienia na imprezy okolicznościowe dostarczamy bezpośrednio przed uroczystością. 

Dostawa - indywidualna wycena

DOSTAWA

Pstrąg w occie 22 zł 500 g

Karaś w occie 12 zł 500 g

Leszcz w occie 10 zł 500 g

Płoć w occie 10 zł 500 g

Śledzie w occie 26 zł 900 ml

Śledzie w oleju 30 zł 900 ml

Ryby


