
Kuchnia regionalna 
Local cuisine 

 
 
 
 

Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie to część Europejskiej Sieci Regionalnego 

Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDK), która promuje produkcję i spożycie regionalnej żywności oraz 

prowadzi działania mające na celu rozwój turystyki kulinarnej. Przedsiębiorstwa należące do Sieci 

poprzez swoje działania w zakresie żywności wysokiej jakości są ambasadorami regionu 

świętokrzyskiego oraz jego dziedzictwa kulinarnego.  Państwo zaś dzięki Sieci zyskują gwarancję 

jakości i pochodzenia produktu.  

 

Szlak kulinarny "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" tworzą obiekty oferujące produkty 

tradycyjne, których jakość, wyjątkowe właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod 

produkcji oraz restauracje  i gospodarstwa agroturystyczne oferujące tradycyjne i lokalne 

potrawy stanowiące element dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego. 

 

 
 
Śledź w sandomierskim sadzie            175gr      15,00 zł 
(z ogórkiem kiszonym i jabłkiem w śmietanie) 
Herring prepared in local Sandomierz way with pickled  
cucumber and apple with cream 
 
 
 
Śledź z leśnego gaju (z grzybami w śmietanie)           200gr       20,00 zł 
Herring with mushrooms and cream 
 
 
 
Maczanka sandomierska                 310gr       24,00 zł  
“Maczanka Sandomierska” pork chop with forest sauce,  
on a slice of baked bread 

 
    *     Classic Cabernet Sauvignon VSE- 15 cl         12,00 zł 
    *     Chianti Nonnonanni - 75 cl                           65,00 zł 

 
 
 
 
 

*Wina rekomendowane do potraw 



 
  
Zalewajka świętokrzyska – przepis Koła Gospodyń Błonie                                 16,00 zł 

„Zalewajka świętokrzyska” 

 

 
„Ciżmak” zupa z kiszonej kapusty z fasolą Jaś                                                  15,00 zł 

„Ciżmak” soup from sauerkraut with ravioli 

 

 
Sakwa Gajowego (schab faszerowany kapustą i grzybami)         560gr              32,00 zł 

z kaszą pęczak i buraczkami 

Sakwa Gajowego (pork stuffed with cabbage and mushrooms)  

served  with groats of bundles and beetroot 

 
   *      Classic Cabernet Sauvignon VSE- 15 cl               12,00 zł 
   *      Conde Valdemar Crianza - 75 cl              110,00 zł 
                                                  *     In Situ Reserva Cabernet Sauvignon - 75 cl         90,00 zł 

 
 
 
Bulwa sandomierska (schab z farszem ziemniaczanym                                     35,00 zł 

z boczkiem zawijany w kapustę włoską) serwowana 

z sosem pieprzowym i zestawem surówek 

Sandomierska bulb (pork stuffed with potato and bacon  

wrapped in a savoy cabbage) served with pepper sauce and mix of salads 

 

 
                                                   *      Classic Cabernet Sauvignon VSE- 15 cl              12,00 zł 
   *      Conde Valdemar Crianza - 75 cl              110,00 zł 
                                                  *     In Situ Reserva Carmenere - 75 cl                        90,00 zł 

 
 
 

Zakonna kasza jaglana         200gr     15,00 zł       

Millet porridge with apple and cinnamon       

przepis Koła Gospodyń  Zbigniewice  

                  
 
                                                                    
Szarlotka z pieca z gałką lodów     240gr       13,00 zł 

 Apple pie with ice creams                                                                    

 

 

 

 

   

 

 

 

 * Wina rekomendowane do potraw 


