Oferta Świąteczna 2020
ŚWIĄTECZNY GARMAŻ MUSZLI:
Zamówienia przyjmujemy przez stronę internetową www.muszlagdynia.pl lub tel: 58 661-94-87. Odbiór
osobisty lub dowóz na terenie Gdyni powyżej 80 zł – terminy dowozów: 21,22,23.12.2020 – po
wcześniejszym ustaleniu.
Koszt dostawy:
Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Działki Leśne – darmowa dostawa
Redłowo, Orłowo, Grabówek, Leszczynki, Witomino – 5 zł
Oksywie, Babie Doły, Obłuże, Pogórze, Chylonia, Cisowa, Pustki, Chwarzno, Wiczlino, Dąbrowa, Karwiny,
Mały Kack, Wielki Kack – 10 zł
Odbiór osobisty w restauracji: czwartek-piątek 13:00-20:00, sobota-niedziela 11:00-20:00

Barszcz na domowym zakwasie (900ml) – 19 zł
Zupa Grzybowa (900ml) – 32 zł
Rosół wołowo-drobiowy (900ml) – 24 zł
Kapusta modra z żurawiną i rodzynkami (900 ml) – 25 zł
Kapusta z grzybami (900 ml) – 27 zł
Sos pieczeniowy (460 ml) – 33 zł
Sos grzybowy (460 ml) – 33 zł
Śledź w zalewie octowej (900 ml)- 26 zł
Śledź w śmietanie (900 ml)- 26 zł
Pierogi z kapustą i grzybami (8 szt) – 18 zł
Pierogi z łososiem wędzonym kaparami i koperkiem (8 szt) – 20 zł
Zrazy wołowe w sosie własnym (3szt) – 28 zł
Ryba po grecku (720 ml) – 25 zł
Pasztet pieczony z gęsią (500 g) – 29 zł
Pół kaczki wyluzowanej z kości faszerowanej jabłkami – 48 zł
Pieczeń z Karkówki (1kg) – 45 zł
Sałatka jarzynowa (720 ml) – 19 zł
Kiszonka mix (460 ml) – 14 zł
Kiszonki jeden rodzaj (200 ml) – 8 zł
Do wyboru: brokuł, rzodkiewka, kalafior
Zakwas z buraka (500 ml) – 13 zł
Zakwas z rzodkiewki (500 ml) – 13 zł
Nalewka muszlówka (200 ml) – 19 zł
Nalewka muszlówka (500 ml) – 40 zł

Drinki do przygotowywania w domu. Wystarczy zalać alkoholem i gotowe!
Drink 10 w skali Beauforta (cytryna, mango, tabasco) (500 ml) – 44 zł
Drink Pinacolada (ananas, kokos, limonka) (500 ml) – 35 zł
Vanilla Sour ( vanilia, cytryna, białko) (500 ml) – 36 zł

Kawa Brazylia Guaxupe 250 g – 28 zł
Miód wielokwiatowy 250 g – 26 zł
Napar domowej roboty 80 g – 24 zł
(Do wyboru: na odporność lub owocowy)

Kosz Prezentowy 1- 98 zł
1.Napary domowej roboty 80 g – na około 10 kubków
Na odporność (zielona herbata, trawa cytrynowa, pączki sosny)
Napar owocowy (zielona herbata, trawa cytrynowa, hibiskus, cytryna, pomarańcza, grejpfrut)
2. Nalewka Muszlówka (200 ml)
3. Drink Pinacolada (ananas, kokos, limonka) (250 ml)
4. Kiszonka mix (rzodkiewka, kalafior, brokuł) (460 ml)
5. Pasztet pieczony z gęsią (250 g)
6.Chutney z cebuli i jeżyny z rozmarynem (200 ml)

Kosz Prezentowy 2 - 150 zł
1.Kawa Brazylia Guaxupe 250 g
2.Napary domowej roboty 60 g – na około 8 kubków
Na odporność (zielona herbata, trawa cytrynowa, pączki sosny)
Napar owocowy (zielona herbata, trawa cytrynowa, hibiskus, cytryna, pomarańcza, grejpfrut)
3.Nalewka Muszlówka (250 ml)
4.Wino czerwone Primitivo butelka 75 cl
5.Miód 200 ml.
6.Drink 10 w skali Beauforta (cytryna, mango, tabasco) (250 ml)
7.Kiszonka mix (rzodkiewka, kalafior, brokuł) (460 ml)
8.Pasztet pieczony z gęsią (250 g)

Kosz świątecznych pyszności 1 – 149 zł
1. Barszcz z domowego zakwasu (900 ml)
2. Mix kiszonek (460 ml)
3. Pierogi z kapustą i grzybami (8szt)
4. Pasztet pieczony z gęsią (500 ml)
5. Kapusta z grzybami (900 ml)
6. Drink 10 w Skali Beauforta (250 ml)
7. Nalewka Muszlówka 200 ml

Kosz świątecznych pyszności 2 – 239 zł
1. Sałatka jarzynowa (720 ml)
2. Ryba po grecku (720 ml)
3. Zupa grzybowa (900 ml)
4. Śledź w occie (900 ml)
5. Kapusta modra z żurawiną i rodzynkami (900ml)
6. Kalafior kiszony (460 ml)
7. Brukselka kiszona (200 ml)
8. Kiszona biała rzodkiew (200 ml)
9. Drink Pinacolada (250 ml)
10. Drink 10 w skali Beauforta (500 ml)
11. Nalewka Muszlówka (200 ml)
12. Wino Campo Castillo 0,75 l

Kosz świątecznych pyszności 3 - 319 zł
1. Barszcz z domowego zakwasu (900 ml)
2. Zrazy wołowe (3szt)
3. Mix kiszonek (460 ml)
4. Zakwas z rzodkiewki (500 ml)
5. Zakwas z buraka (500 ml)
6. Kapusta z grzybami (900 ml)
7. Kalafior kiszony (200 ml)
8. Pierogi z kapustą i grzybami (8szt)
9. Pasztet pieczony z gęsią (500 ml)
10. Sos grzybowy (460 ml)
11. Sos pieczeniowy (460 ml)
12. Kiszone pomidory (200 ml)
13. Drink 10 w skali Beauforta (500 ml)
14. Nalewka muszlówka (500 ml)
15. Wino czerwone Primitivo 0,75 l

