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Jacek Protas
The Marshal of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Whilst offering this culinary guide, I would like to invite you to pay a visit
to Warmia, Mazury and Powisle, a land of not only a thousand lakes, but also of
a thousand traditions, tastes and smells.
The cultural diversity of this region is also reflected in its wide culinary heritage.
Old Polish, Warmian, Mazurian and Kurpie cuisines as well as the culinary traditions of Ukraine, Lithuania, Russia and Germany result in a rich palette of tastes,
scents and gastronomic traditions that our guests will enjoy. Contemporary
Warmia, Mazury and Powisle is an area of turbulent history. Its multi-cultural,
multi-ethnic and multi-religious character finds its reflection in rich and diversified culinary tradition. Thus, when we talk about the culinary tradition of Warmia
and Mazury, we refer to cuisines and traditions of all our cultures in creating the
present-day image of our unique region.
In keeping with the proverb: ‘the way to a man’s heart is through his stomach’,
we focus on cuisine which should attract, tempt and delight. Because of the
diversity of food products and dishes typical of any area, culinary heritage plays
an important role in the promotion of regions. Moreover, the traditional setting
of meals and festivals creates a unique atmosphere which makes people want
to visit different parts of the world. The European Network of Culinary Heritage,
which we joined as the first region in Poland, is our response to ‘fast food’ culture
and widely available industrial food. What we propose is a regional product, either goods or services, which local inhabitants of a given region can readily identify with, produced or provided in an non-industrial, environmentally-friendly
way using the raw materials available in this region.
I strongly recommend restaurants, gastronomic outlets and products marked
with the special logo of the European Network of the Regional Culinary Heritage.
You should look for them while staying in the region of Warmia, Mazury and
Powisle. You will not be disappointed – I guarantee.
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RESTAURACJE I INNE PUNKTY GASTRONOMICZNE

1. Agroturystyka „Placówka”, Wężówka k. Wydmin
‘Placówka’ Farmstay Accomodation, Wężówka near Wydminy
Agata Rudnicka
Wężówka 20, 11-510 Wydminy
tel. +48 87 42 10 909 / 516 099 004
placowka@onet.eu
www.placowka.com.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
„Placówka” zaprasza serdecznie do malowniczego zakątka Mazur Garbatych, pomiędzy
Ełkiem (30 km) a Giżyckiem (26 km). „Placówka” stoi na zielonym wzgórzu, na samym
końcu cichej wsi Wężówka, 500 m od dwóch malowniczych jezior ukrytych w lesie. Na
gości czekają oryginalnie wyposażone pokoje urządzone w stylu starej mazurskiej chaty.
Kuchnia oparta jest na produktach regionalnych, wytwarzanych tradycyjnymi, starymi metodami, takich jak: sery kozie świeże i wędzone, sery krowie, wędliny wolno wędzone lub
pieczone, przetwory owocowo-warzywne. Specjalnością„Placówki” są mięsa pieczone (koźlęcina, jagnięcina, baranina, cielęcina, wieprzowina) podawane z dodatkiem oryginalnych
sosów (kurkowo-śmietanowym, miętowym, szalotkowym, śliwkowym, chrzanowym itp.).
„Placówka” kindly invites you to visit the Agritourist Farm located in a beautiful spot of
Mazury Garbate, part of the Masuria region between Ełk (30 km away) and Giżycko
(26 km away). ‘Placówka’ Agritourist Farm stands on a green hill at the very end of a quiet
village called Wężówka, 500 m away from two picturesque lakes hidden in the forest. For
the guests original hotel rooms equipped in the old Masurian cottage style are prepared.
The unique atmosphere of quite austere but cosy equipment let you forget about everyday problems, rest away from rush and noise of a big city and get full breath. The cuisine is
based on regional products manufactured using old, traditional methods. These are for instance: goat’s cheese fresh and smoked, cow’s cheese, slowly smoked or roasted cold meat
and processed vegetable and fruit. The specialties are roasted meats (chevon, lamb, calf,
pork) served with original gravies (chanterelles in cream, mint, shallot, horseradish etc.).

2. Aktywna Agroturystyka, Stare Jabłonki
Active Agritourism, Stare Jabłonki
Paweł Dziedzicki
ul. Olsztyńska 4, 14-133 Stare Jabłonki
tel. +48 89 641 12 68
list@starejablonki.pl
www.starejablonki.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo agroturystyczne stwarza wiele różnorodnych możliwości aktywnego
wypoczynku. Gospodarze zawsze znajdą czas, chęci i dodatkowo posiadają wyposażenie, umożliwiające poznanie mazurskiej przyrody i historii. Przygotowywane potrawy
oparte są na tradycyjnych regionalnych recepturach. Specjalnością agroturystyki są
potrawy z grilla np. pstrąg, karkówka w piwie i przyprawach, żeberka w sosie własnym,
gulasz. Ponadto wędzonki z własnej wędzarni – szynka, polędwica, boczek, kiełbasa,
wędzone ryby – pstrąg, sum, sielawa, leszcz, ryby smażone, pstrąg w warzywach, domowe zupy np. rybna, flaki, pomidorowa, jarzynowa, zagraj, czernina, gulaszowa.
This agrotouristic place has a good geographic location and thanks to the commitment
of the hosts enables the guests to have different possibilities of active rest. They have got
time, good intentions and necessary equipment (SUV’s, 2 trailers to transport kayaks and
bikes) to show you the masurian nature and history in different way. They make dishes
based on regional recipes. Their specialties are dishes from grill such as: trout, chuck steak
in beer and herbs marinate, ribs in its own sauce, stew. They also make smoked bacon from
their own smokehouse – ham, loin, bacon, sausage, smoked fish – trout, catfish, europeanwhitefish, bream, fried fish, trout in vegetables, home-made soups, for example: fish
soup, tripe, tomato soup, vegetable soup, ‘zagraj’ soup, ‘czernina’, goulash soup.
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3. Bar „Młyn”, Banie Mazurskie
‘Młyn‘ Inn, Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 31
19-520 Banie Mazurskie
tel. +48 87 615 73 98
adam.bazydlo@wp.pl
www.bar-mlyn.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Bar „Młyn” położony jest w województwie warmińsko-mazurskim w niewielkiej gminie Banie Mazurskie. Jak sama nazwa wskazuje, powstał z ruin starego młyna i funkcjonuje od 2001 roku. Specjalizuje się głównie w daniach kuchni wiejskiej. Serwuje
pierogi o różnych nadzieniach, golonkę, świeżynę, krokiety, ale przede wszystkim
kartacze, które wielokrotnie zdobywały tytuły i wyróżnienia kulinarne. Tradycyjne
sposoby przygotowania posiłków, rodzinna atmosfera oraz miła obsługa to powody,
dla których klienci powracają do baru i opuszczają go w pełni usatysfakcjonowani.
Bar organizuje również imprezy okolicznościowe oraz catering.
‘Młyn’ (‘Mill’) Inn is located in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in a small village
Banie Mazurskie. As its name suggests, it was built on the ruins of the old mill and
has been operating since 2001. It specializes mainly in countryside cuisine. It serves
dumplings with different fillings, pork knuckle, fried pork, croquettes, but most of all
‘kartacze’, which has repeatedly won various titles and cuisine’s awards. Traditional
ways of preparing food, family atmosphere and friendly service are the reasons why
customers often return to the bar and leave it completely satisfied. Inn also organizes
special events and catering.

4. Bar Restauracyjny Karczma „Jagienka”, Burdąg k. Jedwabna
‘Jagienka’ Inn, Burdąg near Jedwabno
Ryszard Sierpiński
Burdąg 4A
12-122 Jedwabno
tel. +48 89 621 33 99 / +48 602 157 542
biuro@karczmajagienka.pl
www.karczmajagienka.pl
Otwarte: od maja do września codziennie 11.00–21.00, od października do
kwietnia codziennie 12.00–18.00 / Open: from May to September every day:
11.00 a.m. – 9.00 p.m., from October to April: every day: 12.00 a.m. – 6.00 p.m.
Restauracja oferuje kuchnię staropolską i regionalną. Wszystkie proponowane dania produkowane są na miejscu z naturalnych, lokalnych składników, a w sezonie
wiosenno-letnim w menu znajdują się dania sezonowe np. z runa leśnego. Ściśle
współpracuje z gospodarstwami rolnymi z regionu Warmii i Mazur, od których
kupuje część produktów. Współpracuje z członkami Sieci Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury Powiśle: Gospodarstwem Rybackim w Swaderkach dostarczającym
ryby oraz firmą „Mazurskie Miody”, dzięki której posiada w ciągłej sprzedaży miody
pasieczne i miody pitne.
‘Jagienka’ offers you old-Polish and regional cuisines. All meals are made at the place
and using only natural, regional components. In spring and summer the menu includes seasonal meals made for instance of forest floor foods. It cooperates with
farms of Warmia and Masuria regions where the part of our supplies is bought. It also
cooperates with members of the European Network of Regional Culinary Heritage
for Warmia, Masuria and Powiśle: Fish farm in Swaderki, which supplies with fish and
the ‘Mazurskie Miody’ company thanks to which it offers beekeepers’ honey and Culinary
Heritage
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5. Dom Restauracyjny „U Wokulskiego”, Ostróda
‘U Wokulskiego’ Restaurant, Ostróda
ul. Prusa 2
14-100 Ostróda
tel. +48 89 646 76 11
biuro@uwokulskiego.pl
www.uwokulskiego.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Dom Restauracyjny „U Wokulskiego” zaprasza do krainy smaku, gdzie jakość jest wyznacznikiem standardów – a jakość w tych czasach to jedyna rzecz, której nie da się podważyć – o czym świadczą wyróżnienia oraz przyznawane nagrody. Restauracja umożliwia
gościom poznanie tego, co nasz region ma najlepszego do zaoferowania – są to dania
kuchni polskiej i regionalnej. Organizowane są też wieczory kuchni światowych. Catering
oferowany przez restaurację spełnia standardy najwyższej sztuki kulinarnej oraz profesjonalnej obsługi przyjęć, bankietów, kolacji, wesel, spotkań służbowych oraz szkoleń.
Sala restauracyjna pomieści ok. 40 osób, a większa sala biesiadna przystosowana jest dla
100 osób. Możliwy jest również catering w dowolnie wybranym miejscu w terenie:
w zamku, w szkole, w domu, na łące, na pomoście czy pod namiotem w ogrodzie.
‘U Wokulskiego’ Restaurant invites you to the land of flavours, where quality is a measure
of the standards. Quality in these times is the only thing that cannot be challenged. It is
proved by the awards which restaurant awarded. Restaurant allows guests to know what
the best our region has to offer – these are the dishes of Polish and regional cuisine but the
restaurant also organizes evening meetings with world cuisine. Catering, which is offered
by the restaurant fulfil the highest standards of culinary art and professional service of dinners, banquets, weddings or business meetings. The restaurant is able to accommodate
40 guests, but it also has bigger hall for 100 people. Welcome to the land of taste!

6. Dwór Kaliszki, Kaliszki k. Białej Piskiej
Dwór Kaliszki, Kaliszki near Biała Piska
Iwona Świętochowska
Kaliszki 17, 12-230 Biała Piska
tel. +48 87 423 93 21
fax +48 87 737 13 60
manager@dworkaliszki.pl
www.dworkaliszki.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Dwór Kaliszki to pieczołowicie odrestaurowany zabytek z 1830 roku. Dziś w jego wnętrzach mieści się hotel (***), restauracja serwująca dania kuchni regionalnej – mazurskiej oraz dania kuchni europejskiej, a także herbaciarnia połączona z częścią barową
oraz klimatyczne SPA. Dworska kuchnia łączy nowoczesne rozwiązania kulinarne
z tradycją. Znaleźć w niej można chleb własnego wypieku, domowe konfitury, a także
tradycyjnie wyrabiane dania, w szczególności: pasztety, dziczyznę, pierogi z farszem
z mięsa kaczki oraz naturalne buliony warzywne. Potrawy sporządzane są na bazie
lokalnych produktów i ziół z własnego zielnika. Dwór Kaliszki promuje zdrowy i ekologiczny tryb życia – to idealne miejsce dla ludzi ceniących komfort, wygodę, dobrą
kuchnię oraz wyjątkową atmosferę miejsca.
Dwór Kaliszki it’s a carefully restored relic from 1830. Today in its interiors you can
find hotel (***), restaurant which serves regional – Masurian and European – dishes,
tea room, drink bar and climatic SPA. Mansion’s kitchen combines modern culinary
solutions with tradition, you can find there homemade bread, preserves and traditionally made dishes like: pates, game, dumplings filling with duck meat and natural
vegetable stocks. Dishes are prepared from local products and herbs from its own
garden. ‘Dwór Kaliszki’ promote healthy, eco-lifestyle – it’s ideal place for people
who value comfort, good cuisine and special atmosphere of the place.
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7. Firma Agro-Ekoturystyczna „Platte”, Gierzwałd
‘Platte’ Eko-Farm Tourism Enterprise, Gierzwałd
Mariola Platte
Gierzwałd 45, 14-107 Gierzwałd
tel. /fax +48 89 647 20 82
platte@agroturystyka.pl
www.platte.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
„Plattówka” od 1993 roku serwuje swoim gościom potrawy przyrządzone na surowcach z własnego ogrodu i sadu. Mięso, drób i jaja gospodyni kupuje od producentów lokalnych. Mariola
Platte jest zwolenniczką celebrowania posiłków i przykłada dużą wagę do ich przygotowania.
Niektóre z potraw doczekały się wierszy. Na życzenie udostępniane są w „Plattówce” przepisy
kulinarne, organizowane są degustacje, a także nauka przygotowywania wybranych dań lub
przetworów na zimę. Do dań szczególnie lubianych przez gości należą pasztety z dodatkiem
konfitury z zielonych pomidorów, sos błogotrawienny – z siemieniem lnianym, pikantny sos
z zielonych pomidorów, a przede wszystkim domowe konfitury i marynaty.
Since 1993 ‘Plattówka’ Ecological Agritourist Farm has offered to its guests dishes based on
products from its own vegetable garden and orchard. The owner buys meat, poultry and
eggs from renowned local manufacturers who are very often awarded with ecological certificates. Mrs Mariola Platte is a supporter of proper celebration of meals and puts strong emphasis on their preparation, too. Some of the dishes, especially ones prized by tourists, already
have been appreciated with poems written in honour of them. On guest wish culinary recipes
of ‘Plattówka’ Agritourist Farm are put at customers’ disposal; moreover degustation and trainings of cooking and preparing of the chosen dishes or preserves for winter are organized.

8. Firma Gastronomiczna „Krys-Stan“, Olsztyn
‘Krys-Stan’ Gastronomic Enterprise, Olsztyn
Krystyna i Stanisław Dziodko
ul. Kolejowa 11A, 10-284 Olsztyn
tel./fax +48 89 535 84 85
krys-stan@wp.pl
www.krys-stan.com.pl
Otwarte: codziennie 9.00–20.00
Open: every day 9.00 a.m. – 8.00 p.m.
Firma szczyci się tym, że swoje potrawy opiera na produktach pochodzących z lokalnych
surowców. Specjalizuje się w daniach kuchni staropolskiej i regionalnej, ze szczególnym naciskiem na potrawy z ryb oraz mięs. Potrawy – „Gęś faszerowana po warmińsku” oraz „Zupa
rybna z węgorza” – zwyciężyły w VII i VIII edycji regionalnego konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”, zdobyły prestiżową nagrodę „Perła 2007” oraz „Perła 2008” na Targach Polagra
Farm w Poznaniu. Firma wciąż kształci kadrę i poszukuje tradycyjnych polskich przepisów,
które z powodzeniem wprowadza do menu. Wysiłek i zaangażowanie zaowocowały kolejnymi zwycięstwami podczas regionalnych konkursów kulinarnych za potrawy w 2010 i 2011
roku: „Bitki wołowe”, „Zrazy z dzika”, „Zrazy ze szczupaka”. Zwieńczeniem pasma sukcesów było
zdobycie nagrody „Perła 2011” za „Bażanta pieczonego” podczas Targów „Smaki Regionów”
w Poznaniu. W ofercie restauracji znajdują się również usługi cateringowe, organizacja imprez
plenerowych i przyjęć okolicznościowych.
Their dishes are based on local products. They specialize in old Polish and regional cuisine with
emphasis on fish and meat dishes. Meals such as ‘Stuffed goose’ and ‘Eel soup’ won in VII and
VIII edition of regional contest ‘Our culinary heritage’. They also won very prestigious award
‘Pearl 2007’ and ‘Pearl 2008’ on Polagra Fair in Poznań. Krys-Stan doesn’t rest on laurels – still
training staff and looking for traditional recipes, which are introducing to their menu. Efforts
and engagement bring them more victories during the regional cuisine competitions in 2010
and 2011. They won ‘Perła 2011’ for ‘Roast pheasant’. Krys-Stan provides catering services, Culinary
Heritage
organization of outdoor and occasional events.
Europe
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9. Firma Handlowo-Usługowa „Gościniec”, Głodowo k. Rucianego-Nidy
‘Gościniec’ Trade and Service Enterprise, Głodowo near Ruciane-Nida
Mirosław Gworek
Głodowo 10
12-220 Ruciane-Nida
tel./fax +48 87 423 18 02
biuro@gworek.pl
www.gworek.pl
Otwarte: cały rok
Open: all year
Położone nieopodal jeziora Śniardwy gospodarstwo oferuje pokoje gościnne i oryginalną kuchnię rybną, której popisowym daniem jest sandacz w sosie czosnkowo-kaparowym oraz zupa rakowa. Ponadto proponuje lina w śmietanie, sandacza
w borowikach, ryby pieczone, węgorza po mazursku, węgorza na słodko, gołąbki
z węgorza i świeżo uwędzone we własnej wędzarni ryby. Produkt „Solona sieja z gliniaka” w 2008 r. zwyciężył w konkursie „Smaki Warmii Mazur oraz Powiśla na stołach
Europy”. Kilka razy do roku wyrabiane są wędliny wieprzowe lub z dziczyzny: szynki,
kiełbasy wędzone i suszone.
The farm, located near to Śniardwy Lake, offers guest rooms and original fish cuisine
in which the best choice is zander in garlic and capers gravy and the crayfish soup.
Moreover recommends you to try tench in cream, zander in penny buns, roasted fish,
Masurian style eel, sweet eel dish, cabbage rolls with eel and fish freshly smoked in
the smokehouse. In 2008 the ‘Salted common whitefish in clay pot’ won the 1st prize
in the ‘Tastes of Warmia, Masuria and Powiśle on the tables of Europe’ contest. Moreover, several time a year, pork or venison cold meat: hams, smoke-cured and dried
sausages are manufactured.

10. Gospoda „Mariaszek”, Idzbark k. Ostródy
‘Mariaszek‘ Inn, Idzbark near Ostróda
Milena Bogacka
Idzbark 109
14-100 Ostróda
tel. +48 89 640 56 03
fax +48 89 646 03 56
mlyn@mariaszek.pl
www.mariaszek.pl
Otwarte: 8.00–21.00 / Open: 8.00 a.m. – 9.00 p.m.
Gospoda wybudowana w roku 2006 jest najciekawszą restauracją na trasie nr 16
Ostróda–Augustów, niedaleko Starych Jabłonek. Oferuje gościom tradycyjne dania
kuchni warmińskiej. Gospoda wprowadziła nową formę usług restauracyjnych o charakterze samoobsługi:
– stawia na szybkość,
– sprawność obsługi z możliwością samodzielnego komponowania dań,
– połączenie nowoczesności z tradycją.
The inn built in 2006 is surely the most interesting restaurant along the route 16 from
Ostróda to Augustów near to the village of Stare Jabłonki. To the visitors it offers the
traditional Warmian cuisine. In the inn self-service was introduced, which is:
– focusing on a quick service,
– combining a quick service with a possibility of self-arrangement of each meal,
– combining modernity with tradition.
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11. Gospoda „Pod Czarnym Łabędziem”, Rydzewo k. Giżycka
‘Pod Czarnym Łabędziem’ Inn, Rydzewo near Giżycko
Eleonora Nowakowska
ul. Mazurska 98
11-513 Rydzewo k. Giżycka
tel./fax +48 87 421 12 52
biuro@gospoda.pl
www.gospoda.pl
Otwarte: 8.00–24.00
Open: 8.00 a.m. until midnight
Gospoda powstała w 2000 r. znajduje się na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w odległości 17 km od Giżycka. Oferuje niepowtarzalny klimat starej pruskiej gospody
sprzed ponad 100 lat. Serwuje specjały kuchni regionalnej, polskiej, pruskiej i litewskiej. Potrawy oparte są na oryginalnych, starych przepisach. Menu zawiera w sobie
wszystkie smaki Mazur – ryb, dziczyzny, grzybów. Zgodne jest także z porami roku:
latem serwuje pierogi z jagodami, zsiadłe mleko, natomiast zimą – bigos, pieczenie
i grzyby. Produkty do przygotowania dań pochodzą ze sprawdzonych, lokalnych gospodarstw.
The inn was built in 2000 and was located on the Great Masurian Lake Route, 17 km
away from Giżycko. To the visitors the inn offers a unique atmosphere of the 100-yearold Prussian inn. It serves the specialties of regional, Polish, Prussian and Lithuanian
cuisines. All the dishes are prepared according to original and old receipts. The menu
includes all typical flavours of Masuria – fish, game and mushrooms. It is also composed according to four seasons of the year: in summer it serves pierogi (boiled
dumplings) with blueberries and soured milk, whereas in winter – bigos (sauerkraut
stew), roasted meat and mushrooms. Products used for preparing of the dishes come
from proven local farms.

12. Gospoda Sajmino, Ostróda
‘Sajmino’ Inn, Ostróda
Stalzłom sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 57, 14-100 Ostróda
tel. +48 89 646 18 10
fax +48 89 646 18 30
gospoda@sajmino.pl
www.sajmino.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
„Sajmino” to nowoczesny, stylizowany na starą gospodę, kryty strzechą obiekt. Dwie
sale restauracyjne, mała z barem i kominkiem oraz duża z wyjściami na trzypoziomowy taras z młyńskim kołem i strumykiem, stwarzają niepowtarzalny klimat i atmosferę.
Usytuowanie gospody przy trasie E-7 Warszawa–Gdańsk umożliwia łatwy i szybki dojazd. Kuchnia serwuje przede wszystkim dania tradycyjnej kuchni polskiej, w karcie dań
goście znajdą między innymi: domowe pierogi, zupę z leśnych grzybów, pyszne placki
ziemniaczane z podgrzybkami, pstrąga z patelni czy wyśmienity gulasz z dzika. Wykorzystywane w kuchni warzywa, owoce i mięso pochodzą od lokalnych dostawców.
The ‘Sajmino’ inn is a modern building, styled on the old tavern with thatched roof.
Two dining halls, a small one – with a fireplace and large one – with outputs of
the three-storey terrace of mill wheel and a stream, creates a unique atmosphere
and ambience. The location close to the E-7 (Warsaw–Gdańsk) route enables easy
and fast arrival. The Inn’s kitchen serves mainly traditional Polish cuisine. The menu
contains: homemade dumplings, mushroom soup, delicious potato pancakes with
mushrooms, pan-fried trout and delicious stew of wild boar. Vegetables, fruit Culinary
Heritage
and meats come from local suppliers.
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13. Gospodarstwo Agroturystyczne „Domowy Zapiecek”, Polejki
k. Jonkowa / ‘Domowy Zapiecek’ Farmstay Accomodation, Polejki
near Jonkowo
Andrzej Jakub Cichosz
Polejki 5, 11-042 Jonkowo
tel. +48 601 666 344
domowy-zapiecek@o2.pl
www.domowy-zapiecek.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo agroturystyczne „Domowy Zapiecek” zlokalizowane jest w nieskażonej cywilizacją, małej wiosce Polejki k. Jonkowa, gdzie w ciszy i spokoju można
zapomnieć o zgiełku i hałasie codziennego miejskiego życia. Właściciele swoim
gościom oferują zakwaterowanie w domu lub w domku dla gości – utrzymanym
w stylu „agro” z kominkiem z kafli. Specjalnością gospodarzy są wędliny wytwarzane na miejscu, według tradycyjnych receptur, z mięsa trzody chlewnej hodowanej
w okolicznych gospodarstwach. Specjalnością „Domowego Zapiecka” są: szynki, boczek i polędwiczki wieprzowe długo wędzone, kiełbasy, kabanosiki, salcesony i dużo
innych rarytasów.
‘Domowy Zapiecek’ Farmstay Accomodation is located in the untouched by civilization, small village near Jonkowo called Polejki, where in peace and quiet you can
completely forget about the hustle and noise of everyday city life. Guests are offered
accommodation in a home or cottage house for guests in the style of ‘agro’ with
very unique fireplace. The specialties of ‘Domowy Zapiecek’ are meats produced locally according to traditional recipes from the meat of pigs bred in the surrounding
farms: ham, bacon and pork loin long-smoked sausage, ‘kabanosiki’, and many other
rarities.

14. Gospodarstwo Agroturystyczne „Dworek Dębówko”, Dębówko
k. Bartoszyc / ‘Dworek Dębówko’ Farmstay Accomodation, Dębówko
near Bartoszyce
Jan Jeżewicz
Dębówko 1
11-200 Bartoszyce
tel./fax +48 89 762 23 07
debowko@poczta.fm
www.dworekdebowko.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Dworek Dębówko to zespół dworsko-parkowy, usytuowany nieopodal Bartoszyc.
Dba o jakość surowców i wyszukane tradycyjne polskie receptury. Dumą są przetwory z własnego sadu, wina i nalewki, a także wędliny przyrządzane z dziczyzny
i potrawy mięsne robione na bazie oryginalnych receptur. Specjalnością są znakomite zupy: kartoflanka warmińska, zupa kresowa oraz pasztety robione z dziczyzny,
cielęciny, drobiu, a także smakowite nalewki z kwiatu lipy, z mięty oraz winogron
zbieranych o świcie.
‘Dworek Dębówko’ Agritourist Farm is a manor and park complex located near Bartoszyce. The owners take care for high quality of products and sophisticated recipes
of the traditional Polish cuisine. They are proud of their preserves – fruit of their own
orchards, their wines and fruit liquors, as well as cold meat made of venison and other
meat dishes on the basis of original recipes. The specialty are delicious soups: Warmian potato soup, soup from the Kresy region; they also prepare venison pates, pates
made of veal and poultry, delicious fruit and herbs liquors – of linden flower, mint or
grapes picked at dawn.
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15. Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma „Vitalis”, Zastawno
‘Vitalis’ Ecological and Agritourist Farm, Zastawno
Tadeusz Kawa
Zastawno 37, 14-420 Młynary
tel. +48 55 221 45 19
fax +48 55 221 45 40
agroturystyka@vitalis.elblag.pl
www.agroturystyka.vitalis.elblag.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Ekofarma Vitalis leży 18,7 km od Elbląga, niedaleko miejscowości Zastawno. Zajmuje się
hodowlą bydła rasy Galloway, Highlander i Aubrac oraz inną produkcją mięsną. Hoduje
również konie, owce, króliki, kury, kaczki, gęsi, indyki, kozy, krowy. Świeże sery, kozie
i krowie mleko, jaja – to własne wyroby. Turyści mogą swój czas wypoczynku w gospodarstwie spędzać na wędrówkach po okolicy, zwiedzaniu okolicznych zabytków, uprawianiu
na łonie natury swoich ulubionych sportów: wędkarstwa, jazdy konnej. Atrakcją kulinarną
jest ekologiczne, wspaniałe, staropolskie jadło. Do dyspozycji pozostaje komfortowo wyposażony kompleks hotelowy, a w nim 70 miejsc noclegowych.
‘Vitalis’ Ecological and Agritourist Farm is located 18.7 km away from Elbląg, near to
the village of Zastawno. It rears the following cattle species: Galloway, Highlander and
Aubrac and works in meat processing. They also raised other animals: horses, sheep,
rabbits, hens, ducks, geese, turkeys, goats and cows. The main products are: fresh
cheeses, goat’s milk, eggs and milk. Crowds of tourists from Poland and abroad may
spend their free time in our farm walking around, sightseeing or sporting in the bosom
of nature. They may go fishing, try horse riding or make themselves acquaintance with
farm works. The great, ecological dishes of the old-Polish cuisine may surely be called
a culinary attraction. The guests have at their disposal a luxurious 70-bed hotel.

16. Gospodarstwo Agroturystyczne „Kalinówka”, Pietrzwałd k. Ostródy
‘Kalinówka’ Farmstay Accomodation, Pietrzwałd near Ostróda
Dagmara i Grzegorz Gęstwińscy
Pietrzwałd 96
14-100 Ostróda
tel. +48 602 794 229
kalinowka@wzgorza-dylewskie.pl
www.wzgorza-dylewskie.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Dom powstał w miejscu ruin spaleniska, gdzie w dawnej oborze znajduje się salon
z kominkiem, a w dawnej chlewni – apartament. Dom jest do pełnej dyspozycji gości.
Na ich życzenie istnieje również możliwość dowozu jedzenia na umówioną godzinę.
Wszystkie potrawy są przygotowywane z ekologicznych produktów, w tym również
koronny wyrób – Szynka Dylewska Dojrzewająca, która wytwarzana jest w rodzinie
od pokoleń. Szynka powstaje w rocznym procesie leżakowania w przyprawach i dojrzewania pod drewnianą wiatą. Produkt w 2010 r. uzyskał wpis na Listę Produktów
Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
The house was built out of burnt ruins and re-built the former cowshed into a lounge with
fireplace, whereas old pigsty was transformed into an apartment. It is an ideal place of relax
for families with small children or groups of friends, as well as appropriate room for integration
meetings or training courses for small companies. The entire house is left at guests’ disposal.
Upon request it can also arrange delivery of food set for a specific time. All dishes are prepared
using ecological materials, including our crown product, i.e. ‘Dylewska’ maturing ham which is
manufactured in our family for generations. This ham is cured for one year in spices and then
aged under wooden shed. In 2010 the product was entered on the List of Traditional
Culinary
Heritage
Products managed by the Minister of Agriculture and Rural Development.
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17. Gospodarstwo Agroturystyczne „Margot”, Wilkasy
‘Margot’ Farmstay Accomodation, Wilkasy
Eulalia Paszkiewicz
Olsztyńska 20, 11-500 Wilkasy
tel. +48 506 031 655
fax +48 87 428 03 68
agro_margot@wp.pl
www.agromargot.tnb.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Jeśli wypoczynek – to na łonie natury. A jeśli łono natury – to tylko Mazury. Właśnie
na taki wypoczynek właścicielka gospodarstwa zaprasza do mazurskiego zakątka. Nic
lepszego, jak po pięknym dniu usiąść przy ognisku, pośpiewać i obowiązkowo zjeść coś
smacznego. Polecane są tradycyjne przysmaki – chleb razowy ze smalcem i skwarkami, do tego ogórek kiszony, słonina prosto z wędzarni. W spiżarni znajdują się również
pachnące wędzonki, takie jak: półgęsek, kiełbasa, szyneczka. Piwniczka jest pełna własnych nalewek – od orzechówki poczynając, poprzez dereniówkę, pigwówkę i inne, na
rodowej wiśniowej z jałowcem kończąc. Polecane są również domowe przetwory. A na
obiad mazurskie dania takie jak np. zupa szczawiowa z jajkiem i sandacz smażony.
If you want to relax – do it in the bosom of nature. And if you want to find the real bosom of nature you must go and visit Masuria. And for such kind of relax you are invited
to the Masurian corner. What can be better than finishing a beautiful day by a bonfire,
singing songs and eating something delicious? And the farm never runs out of tasty
food. It’s recommended to try traditional delicacies met on a country table – wholemeal bread with lard including pork scratchings and cucumber fermented in brine or
smoke-cured pork fat. In the pantry you can also find aromatic smoked meat such as
półgęsek (goose breast – an old dish made from boneless goose breast with the skin
on, cured and slowly smoked in cold smoke), sausages, ham. The cave is full of own fruit
liquors – from nut liquor, cornus fruit liquor, etc. to cherry with juniper fruit – the family
liquor. It’s also recommended to try homemade preserves. And for the dinner such
dishes as a garden sorrel soup with egg and fried zander are served.

18. Gospodarstwo Agroturystyczne „Trzy Świerki”,
Galwiecie k. Gołdapi / ‘Trzy Świerki’ Farmstay Accomodation,
Galwiecie near Gołdap
Sława Iwona Tarasiewicz
Galwiecie 48
19-500 Gołdap
tel. +48 87 562 55 02 / 606 64 19 38
trzyswierki@poczta.onet.pl
www.trzyswierki.dt.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Sława Tarasiewicz, z wykształcenia pedagog, zaprasza na dania kuchni polskiej i litewskiej. Potrawy przygotowane są według starych, rodzinnych przepisów. Serwowane lub dostępne są produkty wiejskie – chleb, masło, śmietana, konfitury, miody,
wędzonki, dziczyzna, grzyby z Puszczy Rominckiej, ciasta regionalne. Gospodyni organizuje aktywny wypoczynek dla dzieci. Można zająć się rzeźbą i malowaniem na
glinianych butelkach.
Mrs Sława Tarasiewicz, a teacher by education, invites you to try dishes of Polish and
Lithuanian cuisines. The dishes are prepared according to old, family recipes. The following country products are served: bread, butter, cream, jams, honeys, smoke-cured
meat, venison, mushrooms from the Romincka Forest, regional cakes and pastries.
The housekeeper organizes an active recreation for children, too. They may
sculpt or paint on the clay bottles.
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19. Gospodarstwo Agroturystyczne „Zapiecek”, Idzbark k. Ostródy
‘Zapiecek’ Farmstay Accomodation, Idzbark near Ostróda
Jerzy i Mariola Żmijewscy
Idzbark 74
14-100 Ostróda
tel./fax +48 89 641 11 33
zapiecek@idzbark.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zapiecek” powstało z myślą o ludziach pragnących
uciec od zgiełku miasta. W budynku głównym wita gości przestronna jadalnia ze starym kominkiem i urokliwym piecem… z zapieckiem. Kuchnia zapieckowa pełna jest
własnych produktów: jaj, warzyw i owoców. Gospodyni smaży na śniadanie jajecznicę na boczku – pycha! Na obiad serwowana jest np.: zupa ogórkowa, ziemniaki
z masełkiem czosnkowym, pieczony drób z chrupiącą skórką i mizeria. Na deser: budyń
z truskawkami, a do tego kompot z ogrodowych gruszek. Specjalnością gospodarstwa jest „Zapieckowy miodownik”. Trzeba po prostu samemu spróbować.
The ‘Zapiecek’ Agritourist Farm was established with a view to people who would love
to run away from the city noise. In the main building you will find the spacious dining
hall with fireplace and traditional masonry stove. ‘Zapiecek’ uses its own products:
eggs, vegetables and fruit. For breakfast, the hostess prepares delicious scrambled
eggs with bacon. Yummy! For a dinner you may choose: cucumber soup, potatoes
with garlic butter, crispy roasted poultry and cucumber salad. As the dessert: budding with strawberries and the garden pear compote. Every dish is prepared of owners products or bought nearby. The farm’ specialty is a honey cake called ‘Zapieckowy
Miodownik’. You just have to try it yourself.

20. Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne Adam i Lucyna Goik, Łysogóra
Łysogóra Eco-Tourism Farm Adam i Lucyna Goik
Łysogóra 1
19-504 Dubeninki
tel. +48 87 615 96 05
lucynapolonia7@wp.pl
Otwarte: cały rok / Open: all yearr
Gospodarstwo położone jest na wschodnim skraju Puszczy Rominckiej. Gospodyni
jest wierna kuchni tradycyjnej. Posiłki przygotowuje według rodzinnych i miejscowych receptur, z produktów z własnego ogrodu i gospodarstwa. Chleby i ciasta
wypieka w piecu chlebowym, który stanowi integralną część kuchni. Sad, przylegający do obejścia, dostarcza różnych owoców, m.in. starych odmian jabłek, które
gospodyni umiejętnie przetwarza w pożywne soki, dżemy i powidła. Ogród bogaty
jest w zioła, wykorzystywane w przygotowywaniu potraw. W gospodarstwie prowadzi się również chów starych polskich ras drobiu: kur, kaczek i gęsi. Gospodyni
jest laureatką szeregu konkursów kulinarnych, a przy okazji kolekcjonerką form do
ciast i ciasteczek.
The agrotourist farm is situated on the eastern boundary of the Romincka Forest.
The landlady cultivates the traditional cuisine. Meals are prepared according to the
family and local recipes, using the local products harvested in the farm orchard and
the fields. Bread and wonderful cakes are baked in the bread stove occupying an
integral part of the kitchen. The orchard provides a variety of fruit: old varieties of
apples that are skilfully transformed by the landlady into nutritious juices, jams and
preserves. The farm’s garden has a wealth of herbs used for preparation of the meals.
The farm keeps also old breeds of poultry: chickens, ducks and geese. The landlady
has won awards in many culinary contests. Her hobby is collecting cake and Culinary
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cookie baking tins.
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21. „Gościniec pod Dębem”, Wilimy k. Biskupca
‘Gościniec pod Dębem’, Wilimy near Biskupiec
Bożena i Krzysztof Przystupa
Wilimy 5, 11-300 Biskupiec
tel. /fax +48 89 715 96 21
kom. + 48 795 498 044, 601 804 560
biuro@gosciniecpoddebem.pl
www.gosciniecpoddebem.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gościniec położony jest na pograniczu dwóch krain – Warmii i Mazur, nad malowniczym jeziorem Dadaj. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lasów bogatych
latem w jagody i maliny, jesienią w grzyby. Dzięki temu turystom stwarza wspaniałe
warunki wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku w przyjaznej rodzinnej atmosferze. Gościom oferuje wiele atrakcji: rowery dla dużych i malutkich, quady do wycieczek pobliskimi leśnymi szlakami, warsztaty zielarskie. Na terenie obiektu znajduje
się piękna plaża z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego oraz stadnina koni.
Restauracja słynie z regionalnych potraw, które cieszą się uznaniem w branży gastronomicznej. Z wędzarni warte skosztowania są mięsa, kiełbasy, kaszanki oraz ryby
podawane z chrupkim i aromatycznym chlebem własnego wypieku. Podniebienia
największych smakoszy kuchni regionalnej zaspokoją wyśmienite pierogi: gotowane,
smażone, pieczone.
‘Gościniec pod Dębem’ (Under the oak Road) is situated on the border of two land
– Warmia and Masuria, near to Dadaj Lake. Adjacent to forest, rich in blueberries,
raspberries and mushrooms. Here, far away from cities, tourists rest in friendly, family
atmosphere. Road offers many attractions: bikes, quads, herbal workshops. There is
a beach and a horse stud located near the Road. The restaurant is known from regional dishes. The basic food products are cold meat, sausages, etc. They are prepared
from fresh meat, according to regional recipes, seducing with taste, aroma and appearance. Gourmands can try a variety of dumplings: cooked, roasted and fried.

22. Gościniec „Pomezania”, Różnowo k. Susza
‘Pomezania’ Inn, Różnowo near Susz
Anna Włodarska
Różnowo 11B, 14-240 Różnowo k. Susza
tel. /fax +48 55 278 69 01
gosciniec.pomezania@neostrada.pl
www.pomezania.com.pl
Otwarte: 10.00–22.00 / Open: 10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Niecodzienny wystrój Gościńca i jego wyśmienita kuchnia to prawdziwa pasja właścicielki, która poleca gościom specjały kuchni regionalnej, staropolskiej i tradycyjnej np: karmuszkę, bugaj, zrazy warmińskie, czerninę, świeżynkę, pierogi wszelkiego
rodzaju, sandacza w śmietanie, karmelu i migdałach, łopatkę z miodowo-żurawinowej marynaty, żeberka w pomarańczach, wiejski chleb, ciasta własnego wypieku,
a także szynki, kiełbasy, pieczenie i pasztety przygotowywane tradycyjnymi metodami w przydomowej wędzarni na surowcach z miejscowych gospodarstw.
‘Uncommon decoration of the hostel and its gourmet cuisine are a result of passionate attitude of the owner, who recommends her guests the specialties of regional, old-Polish and traditional cuisine, such as: karmuszka, bugaj, Warmian collops,
czernina, świeżynka, all types of dumplings, zander in a gravy made of cream, caramel
and almonds, pork fore-end in honey and cranberries marinade, pork ribs in oranges,
farmhouse bread, homemade pies and cakes, as well as hams, sausages, roasted
meats and pate prepared in a traditional way in a smokehouse using products
from local farms.
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23. Gościniec „Ryński Młyn”, Ryn
’Ryński Młyn’ Inn, Ryn
ul. Hanki Sawickiej 3, 11-520 Ryn
tel./fax +48 87 429 70 00
kontakt@rynskimlyn.pl
www.rynskimlyn.pl
Otwarte: restauracja 11.00–22.00, sklep: 10.00–20.00
Open: restaurant 11.00 a.m. – 10.00 p.m.,
shop: 10.00 a.m. – 8.00 p.m.
W Gościńcu „Ryński Młyn” odkryjesz smak pierogów różnymi sposoby nadzianych,
wywar z ryb tutejszych i własne mięsiwa, zacne a pachnące. Całą familią najesz się
do syta, a i piwo na metry nabędziesz. Zmierzajcie zatem do Rynu końmi i nogami,
aby rarytasów Młynarza spróbować! Specjalnością kuchni są: „Kopiec mięsiw i wędlin
uwędzonych w kominie”, „Pierogi z mięsiwem, skwarkami polane” czy „Żur Młynarza
z białą kiełbasą i jajem”. W tutejszym sklepiku znajdziesz ogromny wybór produktów
regionalnych i podarków z Mazur. Odwiedzający Goście mogą nabyć pachnące wędzonki, smakowite ryby, miody, marynowane grzyby, swojskie sery i łakocie, a także
kubeczki, serwetki, frywolitki i damskie ozdoby.
‘Ryński Młyn’ Inn offers various regional specialties, among others, all kinds of pies,
dumplings, meat dishes as well as superb fish dishes. Specialty of the kitchen: ‘Platter of roast meat and butcheries’, ‘Dumplings filled with meat’, ‘Miller’s ‘Żur’ (the rye
sour soup, on homemade sourdough) with white sausage and egg’. Visitors can buy
smoked fragrant, delicious fish, honey, pickled mushrooms, cheeses and sweets as
well as cups, napkins, tatting and women’s necklaces.

24. Hotel Amax s.c., Mikołajki
Amax Hotel, Mikołajki
Aleja Spacerowa 7, 11-730 Mikołajki
tel. +48 87 421 90 00 / 602 559 441
fax +48 87 421 90 14
recepcja@hotel-amax.pl
www.hotel-amax.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Hotel Amax*** to kameralny obiekt położony nad brzegiem jeziora Mikołajskiego, na
granicy Puszczy Piskiej w malowniczej miejscowości Mikołajki. Bezpośredni kontakt
z otaczającą naturą wspomaga relaks i wypoczynek, a najbliższa okolica gwarantuje
szereg ciekawych atrakcji turystycznych. Urokliwy wystrój hotelowej restauracji, ciepło barw, okna z przepięknym widokiem na jezioro, roślinne zdobienia oraz fontanna,
dają wytchnienie i zachęcają do spożywania wykwintnie przygotowanych dań. Kulinarne emocje zapewnia autorska kuchnia. Wysmakowane dania dowodzą kunsztu
Szefa Kuchni, łącząc najlepsze europejskie wzory z bogactwem tradycji staropolskiej.
Uwagę zwraca szczególna troska o to, by w menu znalazły się dary pobliskich jezior
i lasów stanowiących bogactwo regionu.
Amax Hotel is one of the region’s most intimate and original hotels located in a stunning surrounding on the shores of Lake Mikołajskie and Puszcza Piska Forest boundary,
in the picturesque town of Mikołajki. Its location makes the hotel a delightfully peaceful retreat and the ideal base for tourist attractions. The charming décor of the hotel
restaurant with its warm colour palette, spectacular view over the lake as well as inspiring floral arrangements and the fountain brings a welcoming feel and a unique dining
experience. Culinary emotions are provided by the authorial cuisine of the Head Chef.
A varied menu is a fascinating combination of superbly executed European classics and
traditional Polish cuisine. The restaurant prides itself on locally-sourced ingredi- Culinary
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ents within the nearby forests and lakes, making the dishes vividly tasty.
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25. Hotel „Rydzewski”, Ełk
‘Rydzewski’ Hotel, Ełk
Klemens Rydzewski
ul. Armii Krajowej 32
19-300 Ełk
tel. +48 87 621 89 00
fax +48 87 621 89 19
hotel@rydzewski.pl
www.rydzewski.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Głównym atutem Hotelu „Rydzewski” jest restauracja, w której zawsze przykłada się
dużą wagę do jakości serwowanych potraw. Szef kuchni dba o to, aby w jadłospisie
nie zabrakło dań opartych na tradycyjnych recepturach i przygotowywanych z produktów wytwarzanych przez miejscowych rolników. Szczególnie godna polecenia
jest „Fantazja pierogowa” – zestaw pierogów o różnych nadzieniach oraz nagrodzony
„Perłą 2010” sandacz pieczony w glinie.
The main merit of the Hotel ‘Rydzewski’ is the restaurant where the personnel puts
strong emphasis on the quality of dishes being served. The chef always takes care for
the menu – it may never run out of dishes based on traditional recipes and prepared
using products supplied by local farmers. The chef recommends you especially the
‘dumplings fantasy’ – a composition of dumplings stuffed with different ingredients
and awarded ‘2010 Pearl’ prize for zander baked in clay.

26. Hotel Sajmino, Ostróda-Kajkowo
‘Sajmino’ Hotel, Ostróda-Kajkowo
Stalzłom sp. z o.o.
ul. Michała Kajki 6
14-100 Ostróda-Kajkowo
tel. +48 89 646 69 47
fax +48 89 642 75 77
hotel@sajmino.pl
www.sajmino.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Hotel „Sajmino”, położony z dala od zgiełku aglomeracji, otoczony malowniczym pasem zieleni i jezior mazurskich, jest doskonałym miejscem na odpoczynek, ale także
na organizację wszelkiego typu spotkań, konferencji, bankietów czy przyjęć okolicznościowych. Hotel „Sajmino” jest obiektem w pełni nowoczesnym, spełniającym
wysokie wymagania klientów. Kuchnia hotelowej restauracji proponuje dania kuchni
staropolskiej i regionalnej. Poleca faszerowaną pieczoną kaczkę, domowy rosół z makaronem własnego wyrobu, pierogi, pasztety, dania z drobiu i dziczyzny, a miłośnikom ryb – opiekanego pstrąga lub sandacza. Na życzenie gości przygotowywane
są potrawy według indywidualnych upodobań. Wszystkie produkty wykorzystywane
w kuchni: warzywa, owoce i mięsa pochodzą od lokalnych producentów.
Hotel ‘Sajmino’ is located far from urban noise and surrounded by picturesque green
area and the Masurian lakes. It’s a great place to relax, walking, cycling and organization of all meetings, conferences, conventions, banquets and receptions. Hotel
‘Sajmino’ is a fully modern facility that meets the high demands of customers. Hotel’s
restaurant offers traditional Polish cuisine and regional specialties. The restaurant
offers stuffed roast duck, broth with homemade noodles, dumplings, pies, poultry
dishes and wild range of meat and fish. All products used in the kitchen: vegetables,
fruit and meats come from local producers.
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27. Hotel Tajty, Wilkasy
Tajty Hotel, Wilkasy
ul. Przemysłowa 17
11-500 Wilkasy koło Giżycka
tel. +48 87 428 01 94
fax +48 87 428 00 87
recepcja@hoteltajty.pl, biuro@hoteltajty.pl
www.hoteltajty.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Hotel Tajty położony jest na skraju malowniczej wsi Wilkasy, 250 km od Warszawy,
zaledwie 3 km od Giżycka, nad błękitną taflą jeziora Tajty. Znajduje się w sercu Mazur,
jednym z najpiękniejszych rejonów Polski, bogatym w liczne atrakcje turystyczne,
wyróżniającym się wspaniałą przyrodą. Hotelowa restauracja oferuje potrawy najwyższej jakości, sporządzone na bazie najświeższych lokalnych składników. Aromatyczne
i wyśmienite dania zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Ciepła atmosfera, widok z restauracji na malownicze jezioro Tajty, świeże powietrze, zróżnicowana
gama atrakcji wodnych i lądowych, opieka doświadczonej kadry powodują, że hotel
pozostaje w pamięci jako miejsce niepowtarzalne i niezapomniane.
Tajty Hotel is situated on the edge of the picturesque village of Wilkasy, 250 km from
Warsaw, just 3 km from Giżycko, at the blue surface of the Tajty lake. It’s located in the
heart of Masuria, one of the most beautiful polish regions, rich in numerous tourist
attractions and marvelous nature. The restaurant offers the highest quality dishes,
prepared with the freshest, local ingredients. Aromatic and delicious dishes could satisfy even the most sophisticated tastes. The atmosphere, dining spaces overlooking
the Tajty lake, fresh air, variety of water and land attractions and care of qualified staff
make the hotel remains in memory as a place of unique and unforgettable.

28. „Karczma Jana”, Olsztyn
‘Jan’s Inn’, Olsztyn
Szwejk i Wspólnicy sp. jawna
Andrzej Zielaskiewicz
ul. Kołłątaja 11, 10-034 Olsztyn
tel. /fax +48 89 522 29 46
olsztyn@karczmajana.pl
www.karczmajana.pl
Otwarte: poniedziałek–niedziela 12.00–22.00
Open: Monday–Sunday 12.00 a.m. – 10.00 p.m.
„Karczma Jana” to restauracja, która słynie z doskonałej kuchni, opartej na produktach
najwyższej jakości. Wyjątkowy smak potraw tworzą profesjonalni kucharze, wielokrotni medaliści najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych w Polsce, a szef kuchni
wraz z reprezentacją narodową zdobył brązowy medal na Olimpiadzie Kulinarnej
w Erfurcie. Restauracja położona jest przy głównym trakcie Starego Miasta. Rozciąga
się z niej przepiękny widok na most, pomnik Świętego Jana oraz rzekę płynącą wąwozem i stare kamieniczki. W parku, wzdłuż rzeki, zlokalizowany jest jedyny w swoim
rodzaju ogródek letni.
‘Jan’s Inn’ it is the restaurant which is famous for its excellent and abundant cuisine.
Professional cooks create a unique flavour of our dishes, using only the highest quality of products, multiple champions of the most prestigious culinary competitions in
Poland, and chef together with national representation won bronze medal on Culinary Olympics in Erfurt. The restaurant is situated by the main Olsztyn’s old town
route. From here, you may admire St. John’s monument, St. John’s bridge, river flowing through the ravine, old tenements. It is an ideal place to organize get-togethers
and business meetings, banquets and occasional parties. Outside the restau- Culinary
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rant, in the park there is a café-garden.
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29. Karczma „Nad Sandelą”, Lubawa / ‘Nad Sandelą’ Inn, Lubawa
Agnieszka i Wiesław Mergalscy
ul. Wyzwolenia 4
14-260 Lubawa
tel./fax +48 89 645 25 75
karczma.sandela@gmail.com
www.karczma-sandela.pl
Otwarte: 10. 00–20. 00 / Open: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.
Karczma „Nad Sandelą” położona jest w Lubawie nad rzeką Sandelą – stąd jej nazwa. Restauracja funkcjonuje od roku 1979. Cały obiekt zachowuje charakter ludowej karczmy.
Posiada salę konsumpcyjną na 140 osób oraz salę bankietową. Zapewnia doskonały
smak potraw oraz poleca wyśmienite potrawy kuchni staropolskiej. Gorąco poleca również nowości kulinarne. Dużą popularnością cieszą się indyk pieczony w całości, szynka
z pieca oraz pieczone prosię. Klienci zachwycają się smakiem dań oraz dekoracją sporządzonych potraw. Karczma bierze aktywny udział w wielu konkursach i festiwalach
gastronomicznych, na których zdobyła wiele nagród kulinarnych.
‘Nad Sandelą’ Inn is located in Lubawa on the Sandela River and that is the origin of
the name. The restaurant was established in 1979. The entire facility is kept in style of
a typical folk inn. It includes a room for 140 persons intended for consumption and
a banquette hall. They assure perfect flavour of all their dishes and recommend you
to try the dishes of old-Polish cuisine. They may also recommend you some novelties.
The oven roasted whole turkey, oven roasted ham and the roasted piglets are getting more and more popular. The guests are delighted with the flavour of the dishes
as well as their elegant garnish. They take part in many food industry contests and
festivals and they owe them many culinary achievements.

30. Karczma „Skansen”, Olsztynek / ‘Skansen’ Tavern, Olsztynek
ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek
tel. +48 89 519 05 34
olsztynek@karczmaskansen.pl
www.karczmaskansen.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Karczma „Skansen”, ze względu na swoje położenie, promuje dania kuchni polskiej
i regionalnej wśród turystów, zwiedzających skansen w Olsztynku. W menu znajdują
się głównie dania kuchni polskiej i regionalnej takie jak rosół z kaczki, flaki, golonka
w kapuście, kotlet schabowy z kostką, żeberka wędzone na kapuście, kaczka z jabłkami, confit z gęsi, gulasz z dzika z borowikami. Pstrąg, sandacz i okoń – to ryby regionalne, które promowane są w karczmie. Wszystkie potrawy przyrządzane są na
miejscu – pieczenie babki ziemniaczanej, smażenie placków ziemniaczanych czy
lepienie pierogów. Sezonowo podawane są dania dnia takie jak botwinka z kraszonymi ziemniakami, szczawiowa z jajkiem, kurkowa z zacierką czy chłodnik z zielonego
ogórka oraz naleśniki owocowe. W karczmie wypiekany jest też chleb i ciasta oraz
sezonowo wytwarzane są przetwory warzywne i owocowe.
‘Skansen’ tavern, due to its location, promotes Polish cuisine and regional specialties,
so in the menu mainly you can find Polish dishes such as: broth with duck, tripe
soup, knuckle in cabbage, pork chop with bone, smoked ribs on cabbage, duck with
apples, confit of goose, wild boar stew with ceps. Trout, zander and perch are regional
fishes which are promoted in the tavern. All dishes are made in tavern’s kitchen f.e.:
potato cake, potato pancakes or dumplings, so they are always fresh and taste good.
Seasonal dishes are served, which are made from our garden’s gifts. Moreover, tavern
offers homemade baked bread and cakes, as well as preserves made of vegetables
and fruit, which grow in the garden. The main purpose of the tavern is introduction of regional flavours and dishes for arriving tourists.
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31. Karczma „Stary Młyn”, Upałty k. Giżycka
‘Stary Młyn’ Inn, Upałty near Giżycko
Andrzej Romejko
Upałty 2, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 429 27 18
mlyn@karczma-upalty.com
www.karczma-upalty.com
Otwarte: cały rok / Open: all year
Stary Młyn w Upałtach koło Giżycka – to młyn z przełomu XIX i XX wieku zaadaptowany na stylową karczmę i hotelik. Położony w samym środku Mazur, w pięknym
miejscu bezpośrednio nad jeziorem, w środku mazurskiej wsi Upałty. Serwuje staropolskie potrawy – mazurskie smakowitości, korzysta ze sprawdzonych produktów od
okolicznych gospodarzy. Na niepowtarzalny klimat tego hoteliku składa się nie tylko
sam obiekt, ale także zgromadzone wewnątrz młynarskie pamiątki. Z tarasu widokowego i pokoi można podziwiać zachody słońca, odbijające się w jeziorze. W roku
2009 Stary Młyn wygrał w konkursie organizowanym przez magazyn „Cztery Kąty”
pt. „Miejsce szczególne”.
The ‘Stary Młyn’ Inn in Upałty near Giżycko is a real old mill from the turn of the 19th
century adapted to serve as a styled inn and a small hotel. It is located in the very
heart of Masuria, in a beautiful place on the lake, in the very heart of the village of
Upałty. Old-Polish dishes are served – only the most delicious examples of the Masurian cuisine prepared using products from reliable local farms. The unique atmosphere
of this place is created by the building itself in combination with interesting milling
relics collected inside. From the viewing terrace and the guest rooms you may watch
sunsets glassing on the surface of the lake. In 2009 the ‘Stary Młyn’ Inn won the 1st
prize in the ‘Special Place’ contest organized by ‘Cztery Kąty’ magazine.

32. „Karczma Warmińska”, Gietrzwałd
‘Karczma Warmińska’, Gietrzwałd
Andrzej i Wanda Dowgiałło
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. +48 89 512 34 23
tel./fax +48 89 512 34 57
karczma@karczma.pl
www.karczma.pl
Otwarte: cały rok 11.00–22.00 / Open: all year 11.00 a.m. – 10.00 p.m.
„Karczma Warmińska” to restauracja, która przeszłość i teraźniejszość łączy w wyjątkowy sposób. Wystrój Karczmy to unikatowa kolekcja narzędzi rolniczych i przedmiotów
codziennego użytku, którymi przed laty posługiwali się mieszkańcy Warmii i Mazur.
Kuchnia poleca gościom specjalności regionalne – warmińskie dania mączno-ziemniaczane m.in. pierogi, dzyndzałki, a także czerninę i znakomite potrawy z ryb i dziczyzny. Organizuje biesiady warmińskie, wieczory żydowskie, cygańskie i kozackie,
wesela, chrzciny, bale sylwestrowe, imprezy firmowe.
‘Karczma Warmińska’ Inn is a restaurant which unites the past with present in a unique
way. The inn is decorated with the unique collection of agricultural tools and everyday
use household items, which have been used in the days of long ago by the inhabitants
of Warmia and Masuria. The restaurant offers regional specialties – Warmian dishes of
flour and potatoes, such as: dumplings, dzyndzałki (Warmian dumplings with buckwheat groat), duck blond soup and excellent dishes of fish and venison. The restaurant
organizes Warmian, Jewish, Gypsy, Cossack evenings, weddings, baptism receptions,
New Year’s Eve parties and business events for companies.
Culinary
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33. Kawiarnia „Moja”, Olsztyn / ‘Moja’ Café, Olsztyn
Alicja Derdoń
ul. Dąbrowszczaków 10
10-539 Olsztyn
tel. +48 506 796 771
ala@kawiarniamoja.pl
www.kawiarniamoja.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–20.00, sobota 10.00–20.00, niedziela 10.00–19.00
Open: Monday–Friday 8 a.m. – 8 p.m., Saturday 10 a.m. – 8 p.m. Sunday 10 a.m. – 7 p.m.
Kawiarnia „Moja” to od lutego 2009 r. nowy punkt na mapie gastronomicznej Olsztyna.
Specjalnością są ciasta przygotowywane od podstaw w pracowni cukierniczej z produktów lokalnych. Najważniejsze są smak i jakość, której nie uzyska się z przypadkowych
lub wątpliwej jakości produktów. Sernik, szarlotka – pospolite ciasta, a jednak zaskakują
smakiem. Polecane szczególnie są: torcik śliwkowy, ciasteczka z różą oraz odpiekane
na zamówienie ciepłe, śniadaniowe rogaliki drożdżowe z kruszonką. Niezbędnym dodatkiem do dobrego ciasta jest aromatyczna kawa, serwowana na różne sposoby lub
dobra herbata. Wystrój, muzyka i sympatyczna atmosfera dopełniają całości.
The ‘Moja’ Cafe is a new point on a catering map of Olsztyn, established in February
2009. The main specialties are cakes and pies prepared fully by the confectioners using
only fresh, local products. Their flavour and quality are the most important features for
us, so incidental products or the ones of quality in question are not used. Cheesecake,
apple pie – these are popular ones but they may surprise you with their flavour and
aroma. Cafe strongly recommends you to try plum cream cake, biscuits filled with rose
marmalade, as well as heated upon your order, breakfast yeast croissants with crumble.
Indispensable accompaniment to each delicious cake is a cup of aromatic coffee which
is served in many different ways or a cup of tea – if you prefer. The whole picture is
complemented by interior decoration, music and nice atmosphere.

34. Kawiarnia – Restauracja „Staromiejska”, Olsztyn
‘Staromiejska’ Cafe – Restaurant, Olsztyn
Krystyna Kucharzewska
ul. Stare Miasto 4/6/13, 10-027 Olsztyn
tel./fax +48 89 527 58 83
biuro@staromiejska.olsztyn.pl
www.staromiejska.olsztyn.pl
Otwarte: codziennie 10.00–22.00
Open: every day 10.00 a.m. – 10.00 p.m.
„Staromiejska” to miejsce z tradycjami sięgającymi 1958 r. Położona jest w sercu Olsztyna,
na Starym Mieście, w bliskim sąsiedztwie gotyckiego zamku i katedry. Proponuje specjały kuchni polskiej oraz ciasta i desery przygotowywane przez własnych cukierników
z wykorzystaniem surowców pochodzących od miejscowych producentów. Dania serwowane przez restaurację powstają na podstawie tradycyjnych, regionalnych przepisów
kulinarnych. Szczególnie polecane są: zrazy wołowe zawijane, kołduny litewskie, domowe
pierogi (w tym dzyndzałki warmińskie) oraz własne wypieki. Do dyspozycji gości jest sala,
która może przyjąć jednocześnie 100 osób. Firma obsługuje również grupy turystyczne.
‘Staromiejska’ Café-Restaurant is a place with traditions reaching 1958. It is located in
the heart of Olsztyn, in Old Town, in the immediate vicinity of Gothic castle and cathedral. It is offering delicacies of Polish cuisine and cakes and desserts prepared by own
pastry cooks. The best quality of offered dishes is connected with using raw materials
coming from local producers. Dishes served in the restaurant are prepared on the base
of traditional, regional recipes. Peculiarly recommended dishes include: beeves roulade,
Lithuanian ‘kalduny’, home-made dumplings (among others Warmian ‘dzyndzalki’) and
own baking. There is a room at guests’ disposal, which can accept up to 100 persons simultaneously. The company is also supporting tourist groups.
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35. Kawiarnia „U Smolejów”, Łukta / Café ‘U Smolejów’, Łukta
Krystyna i Ryszard Smolej
ul. Mazurska 4, 14-105 Łukta
tel. +48 609 934 056
ryszard.smolej@gmail.com
Otwarte: w sezonie zimowym: 10.00–18.00,
w sezonie letnim: 10.00–20.00
Open: in the winter season 10.00 a.m. – 6.00 p.m.
in the summer season 10.00 a.m. – 8.00 p.m.
Tu wszystko zaczęło się od lodów... W 1986 roku Krystyna i Ryszard Smolej otworzyli
w Łukcie małą „budkę” z lodami. Lody szybko zdobyły serca klientów, którym niestraszne były nawet bardzo długie kolejki. Od najmłodszych lat w kawiarni pomagały
córki – Magda i Marta. Mała rodzinna firma zaczęła się rozrastać. Dziś w kawiarni można skosztować nie tylko naturalnych rzemieślniczych lodów, ale także domowych
ciast, gofrów, naleśników oraz pierogów autorstwa właścicielki – Babci Pierogowej.
Do produkcji tych specjałów są używane naturalne składniki, których bogactwo oferują okoliczne lasy i pola Mazur Zachodnich. W kawiarni zawsze można spotkać Panią
Krystynę od lat zajmującą się jej smacznym „zapleczem” oraz pana Ryszarda parzącego kawę i z pasją gawędzącego o ciekawych historiach tego regionu.
It all started with ice cream... In 1986, Christine and Richard Smolej opened little ‘shed’
with ice cream in Łukta. The ice cream quickly won the hearts of customers who were
not afraid of even a very long queue. Daughters – Magda i Marta – began helping in
the cafe from an early age. Small family business started to develop. Nowadays, in the
cafe you can enjoy not only the craft of natural ice cream, but also homemade cakes,
waffles, pancakes and dumplings. They use natural ingredients from the surrounding
forests and fields of the Western Masuria. In the cafe it’s always possible to meet Mrs.
Christine, who has been dealing with delicious products, and Mr. Richard’s brewing
coffee and talking with passion about interesting stories of this region.

36. Kuźnia Smaków, Olsztyn / Kuźnia Smaków, Olsztyn
Fundacja Żak
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 48 79
www.zak.olsztyn.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 11.00–20.00 / Open: Monday–Friday 11.00 a.m. – 8.00 p.m.
Kuźnia Smaków to stołówka akademicka położona w centralnej części akademickiego miasteczka Kortowo. Głównym profilem działalności jest żywienie studentów oraz
pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Można tu zjeść smaczny, domowy obiad oparty na tradycyjnych recepturach. Kucharze własnoręcznie przygotowują
wszystkie dania, lepią pierogi, smażą naleśniki, doprawiają kotlety, które smakują jak
te, które znamy z domu. Kuźni Smaków podległa jest jeszcze jedna placówka gastronomiczna – Bufet Centrum. W obu tych lokalach, oprócz codziennego wyżywienia,
w ofercie można znaleźć szeroką gamę usług: organizację wesel, chrzcin, komunii, bankietów oraz obsługę cateringową w dowolnym miejscu wybranym przez klienta.
Kuźnia Smaków is an academic canteen situated in the central part of the Kortowo
campus. It focuses on preparing meals for students and employees of the University of
Warmia and Mazury. They offer delicious meals based on traditional recipes. All meals are
prepared by chefs themselves; they make dumplings, frie pancakes, spice the pork chops.
All of this meals taste like those from our houses. Because of the extension of the Kortowo
campus, regarding students’ needs, they have opened a new canteen – Bufet Centrum.
Bufet Centrum is a part of Kuźnia Smaków and provides meals for students who have
classes in the new buildings of the University. Both canteens are used not only for regular
service but also for special events, like weddings, baptisms, banquets. They also offer Culinary
Heritage
run catering service, which is organized at any location chosen by the customer.
Europe
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37. Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe„Zamek Ryn”
sp. z o.o. – Ryn / Conference-Holiday Masurian Centre ‘Castle Ryn’ Ltd., Ryn
Plac Wolności 2, 11-520 Ryn
tel. +48 87 429 70 00 /18
fax +48 87 429 70 01
restauracja@zamekryn.pl
www.zamekryn.pl
Otwarte: codziennie 12.00–23.00 / Open: every day 12.00 a.m. – 11.00 p.m.
XIV-wieczny Zamek Krzyżacki to miejsce z ogromną tradycją, także kulinarną. Dawna siedziba Komtura, w której rycerze zakonni jadali zwierzynę i ryby z okolicznych jezior i lasów, dziś także słynie z rozmaitości smaków i aromatów. W Restauracji „Refektarz” króluje
kuchnia tradycyjna w nowoczesnej aranżacji. Szef Kuchni Ireneusz Koniuszek szczególnie
poleca subtelną pierś z perliczki, zaskakujące przegrzebki na krupnioku, wyrazistą kaczkę
z jabłkami w sosie żurawinowym czy delikatne ravioli z policzków wołowych. Wiosną
należy spróbować szparagów, raków, pieczonych jagniąt. Latem polecane są posiłki
kuchni wegetariańskiej. Jesienne specjalności to potrawy z grzybów i dziczyzny. Zima to
mistrzowskie popisy kuchni słowiańskiej: pierogi, pyzy, knedle, babki ziemniaczane.
Fourteenth-century Teutonic Knights Castle is a place of great tradition, even cooking.
The former headquarters of the commander, in which the knights ate animals and
fish from local lakes and forests, now is also known for its variety of flavours and aromas. The Refectory’s Restaurant traditional cuisine reigns in modern arrangements.
Chef Irenaeus Koniuszek particularly recommends the subtle breast of guinea fowl,
surprising scallops at krupniok, crisp duck with apples in cranberry sauce and tender
beef cheek ravioli. In the spring our guests should taste asparagus, crayfish and roast
lamb. During the summer vegetarian dishes are recommended. Autumn specialities are mushroom and game dishes. Winter means brilliant pieces of Slavic cuisine:
stuffed dumplings, potato dumplings called ‘pyzy’ and ’knedle’ and hash browns.

38. Mazurskie Siedlisko Kruklin, Kruklin
Masurian Nest Kruklin, Kruklin
Kruklin 47
11-500 Giżycko
tel. +48 87 734 12 00
recepcja@mazurskiesiedliskokruklin.pl
www.mazurskiesiedliskokruklin.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
W wyjątkowym otoczeniu mazurskiej natury w latach 2009–2011 powstawało Mazurskie Siedlisko Kruklin. Goście mogą tu powędkować w prywatnych stawach,
pojeździć konno, zażyć kąpieli w otwartym basenie, odprężyć się w jacuzzi, a także
zrelaksować się w gabinecie masażu. Wieczorami proponowana jest biesiada przy
ognisku znajdującym się na wyspie. Ten wyszukany mazurski zakątek zachwyca nie
tylko urządzonymi ze smakiem apartamentami, ale także przestronną i stylową restauracją. Restauracja pod Żurawiem serwuje dania kuchni polskiej, ze szczególnym
naciskiem na regionalną. Wszystkie dania siedliskowej kuchni przygotowywane są ze
świeżych, sezonowych i regionalnych produktów. Większość z nich dostarczana jest
od lokalnych producentów i z okolicznych gospodarstw.
Mazury Nest Kruklin was setled in 2009–2011 in a unique setting of Mazury nature.
Guests can go fishing in private ponds, horse riding, take a dip in the outdoor pool,
relax in the warm jacuzzi or with a massage treatment. In the evenings bonfire dinner
on the island is offered. This sophisticated Mazury corner impresses not only with
tasteful suites, but as well with spacious and stylish restaurant. ‘Restaurant at Crane’
serves Polish dishes, with an emphasis on regional cuisine. All dishes are prepared
with fresh, seasonal and regional products. Most of them come from local producers and local farms.
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39. Oberża „Młyn pod Mariaszkiem”, Młyn Idzbarski k. Ostródy
‘Młyn pod Mariaszkiem’ Inn, Młyn Idzbarski near Ostróda
Milena Bogacka
14-100 Młyn Idzbarski 2
tel./fax +48 89 646 03 56
mlyn@mariaszek.pl
www.mariaszek.pl
Otwarte: codziennie 10.00–24.00
Open: every day from 10.00 a.m. until midnight
W 2002 r. właścicielka zakupiła ruiny młyna przeniesione do Idzbarka z okolic Grudziądza. Odbudowała młyn i otworzyła oberżę. Wyjątkowe wnętrza sprzyjają degustacji
oryginalnych i wyśmienitych potraw kuchni tradycyjnej i warmińskiej. Serwuje się
tutaj między innymi: ryby, kartacze litewskie, gołąbki warmińskie, placek diabelski,
kluski ziemniaczane, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi z mięsem,
pierogi z kaczki podawane w sosie podgrzybkowym.
In 2002 the owner bought ruins of an old mill, which later was transported to Idzbark
from the surroundings of Grudziądz. She has reconstructed the mill and established
the tavern inside. The extraordinary interior favours unique and delicious taste dishes
of traditional and local, Warmian cuisine. Among the others, the following are served:
fish, Lithuanian ‘kartacze’, Warmian stuffed cabbage, devil’s potato pancake, potato
noodles, dumplings stuffed with potato and cottage cheese, dumplings with sauerkraut and mushrooms, dumplings with duck meat in bay bolete cream gravy.

40. Ośrodek Wypoczynkowy „Camping Tumiany”, Tumiany
k. Barczewa / Holiday and Training Centre ‘Camping Tumiany’,
Tumiany near Barczewo
Camping Tumiany s.c.
Tumiany 1A
11-010 Barczewo
tel. +48 602 757 481
biuro@camping-tumiany.pl
www.camping-tumiany.pl
Otwarte od maja do października w godzinach 8.00–22.00
Open: from May to October, 8 a.m. – 10 p.m.
„Camping Tumiany” jest położony pośród pięknych, czystych jezior i lasów pełnych
grzybów. Rozpoczął swoją działalność w 1997 r., jako pole caravaningowe. Dziś ośrodek oferuje także pokoje gościnne, apartamenty i domki oraz łódki, kajaki, kort tenisowy i boisko do siatkówki, plac zabaw oraz plaże. Restauracja wraz z salą kominkową,
z której widok rozpościera się na malownicze jezioro Pisz, organizuje wesela, szkolenia,
konferencje oraz inne grupowe spotkania. Kuchnia oferuje wiele gatunków ryb słodkowodnych pochodzących z okolicznych jezior ze specjalnością „okoń po tumiańsku”
oraz dania domowej kuchni – pierogi, naleśniki, placki ziemniaczane, wiejski smalec
z ogórkami, świeże zupy. W roku 2012 „Camping Tumiany” zajął I miejsce w konkursie
Mister Camping organizowanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu.
‘Camping Tumiany’ which is situated amongst beautiful clean lakes and mushroomabundant forests, started its operations in 1997 as a caravaning field. Today, the centre also offers guest rooms, cottages and apartments, as well as boating, kayaking,
tenis and volleyball courts, playground and beach. The restaurant, complete with
a fireplace, overlooks the picturesque Lake Pisz and can host weddings, conferences,
seminars and other group events. The kitchen offers many species of local freshwater
fish such as its specialty ‘Tumiany Style Perch’, as well as more traditional homemade
cuisine such as: dumplings, pancakes, hash browns, country lard with cucumber,
fresh soup. In 2012 Camping Tumiany took first place in the competition Mister
Culinary
Heritage
Camping organized by the Polish Federation of Camping and Caravanning.
Europe
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41. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Stary Folwark”, Tumiany
k. Barczewa / Holiday and Training Centre ‘Stary Folwark’, Tumiany
near Barczewo
Tumiany 7, 11-010 Barczewo
tel. +48 89 514 83 68
fax +48 514 83 68
biuro@staryfolwark.com.pl
www.staryfolwark.com.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Całoroczny Ośrodek „Stary Folwark” to oaza spokoju – miejsce wypoczynku, a równocześnie idealne miejsce do pracy i nauki podczas konferencji i szkoleń. Gościom proponowane są w większości „swojskie” wyroby. Wielkim uznaniem cieszą się wędzonki wyrabiane
tradycyjnymi metodami, wędzone i smażone ryby, garmażerka oraz domowe ciasta.
Karta (restauracja) posiada niewiele dań – z rozmysłem jednak – po to, by serwować gościom świeże produkty. Proponowane są np. lin w śmietanie, pstrąg z pieca z pietruszką,
kaczka Kowala podawana z kładzionymi kluseczkami, żurek staropolski na wędzonce lub
zupa warmińska. Bardzo często funkcjonuje również w sezonie tzw. menu dnia, zmienne
w zależności od tego, jakimi świeżymi produktami dysponuje kuchnia.
All year round Holiday and Training Centre in Tumiany ‘Old Farm’ is an oasis of tranquility – a place of rest, also the ideal place to work and learn at conferences and training
courses. Guests are offered mostly ‘familiar’ products. Highly recognized cured meat
smoked by traditional methods, smoked and fried fish, delicatessen and homemade
cakes. Menu has a few dishes – deliberately, in order to serve guests with fresh products. Guests are offered tench in cream, trout out of the oven with parsley, duck served
with dumplings, traditional Polish sour soup or Warmian’s soup. The menu of the day is
often offered, varying depending on what fresh products there are in the kitchen.

42. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Perkoz”, Olsztynek
‘Perkoz’ Training – Leisure Centre of the Polish Union of Scouting
(ZHP), Olsztynek
Waszeta 1
11-015 Olsztynek
tel./fax +48 89 519 22 21
perkoz@zhp.pl
www.perkoz.zhp.pl
Otwarte: w sezonie letnim codziennie
Open: in summer season every day
„PERKOZ” położony jest na półwyspie, pośrodku lasu nad dużym jeziorem Pluszne
na pograniczu dwóch krain geograficzno-historycznych: Warmii i Mazur. Ośrodek
proponuje różne formy rekreacji i wypoczynku: od harcerskich obozów, biwaków,
obozów żeglarskich poprzez „zielone szkoły” z programami edukacji ekologicznej po
konferencje, seminaria, imprezy okolicznościowe. Do dyspozycji gości są: sala konferencyjna, kominkowa, warsztatowa, restauracja, kawiarnia, kąpielisko, przystań ze
sprzętem pływającym i rowery. Kuchnia serwuje domowe posiłki przygotowywane
na bazie lokalnych surowców.
‘PERKOZ’ Training and Recreation Centre is located on a peninsula located on Pluszne
lake, surrounded by forests, on the border of two geographical regions, i.e. Warmia
and Masuria. The Centre offers different forms of recreation and rest: starting with
scout’ camps, bivouacs, sailing camps through so-called ‘green schools’ for children
with ecological education programs to finish with conferences, seminars and receptions of different type. The following are left at the guests disposal: the conference
room , fireplace room, workshop and training room, restaurant, café, swimming and
bathing area, wharf with sailing equipment and bikes. The kitchen serves homemade meals prepared from local products.
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43. Pałac Myślęta, Myślęta k. Uzdowa
Myślęta Palace, Myślęta near Uzdowo
Katarzyna Górnecka
Myślęta 1
13-214 Uzdowo
tel./fax +48 23 697 30 93
palac@palacmysleta.pl
www.palacmysleta.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Pałac Myślęta to pełen uroku, neorenesansowy obiekt wybudowany w 1880 roku
przez ród Hugo Kressmanna. Położony w starym, wyjątkowo pięknym parku, przez stałych bywalców uważany jest za jedyną w swoim rodzaju perłę… Odrestaurowany i odnowiony kusi przepychem i luksusem. Jest to bardzo kameralny obiekt, który oferuje
komfortowy wypoczynek i niezapomniane wrażenia z dala od wielkomiejskiego zgiełku i cywilizacji. Swoje miejsce odnajdą tu rodziny, nowożeńcy, jak i biznesmeni. W Restauracji „Palatium” można skosztować dań kuchni staropolskiej będącej wynikiem wieloletnich doświadczeń Szefów Kuchni, którzy zdobywają liczne nagrody w konkursach
kulinarnych w Polsce i za granicą. Do przygotowywania potraw wykorzystywane są
warzywa, owoce i zioła rosnące w pobliskim ogrodzie i sadzie. Wykwintna staropolska
kuchnia jest latem lekka, pachnąca malinami, a wraz z nadejściem jesieni wzbogacona
o grzyby i leśne owoce. Warto zanurzyć się w bogactwie proponowanych smaków
i aromatów, by poznać niesamowitą atmosferę tego miejsca.
Myślęta Palace is full of charm, a neo-Renaissance building, built in 1880 by the family
of Hugo Kressmann. It’s located in an old, beautiful park, considered to be a unique
pearl... Restored and renovated tempting by its glamour and luxury. Very cozy hotel
that offers comfortable stay and unforgettable experience away from the hustle and
civilization. Families, newlyweds and businessmen will find their place here. In the
‘Palatium’ restaurant you can taste the traditional Polish dishes as the result of years
of experience of chefs who won many prizes in culinary competitions in Poland and
abroad. To prepare the dishes vegetables, fruit and herbs that grow in the nearby garden and orchard are used. In summer gourmet dishes are served: light and with raspberry aroma. In the autumn they are enriched with mushrooms and forest fruit. The
richness of flavors and aromas helps to find the incredible atmosphere of this place.

44. Pierogarnia „ALIBI”, Elbląg
‘Alibi’ Dumpling, Elbląg
Mirosława Bechter
ul. Mostowa 10
82-310 Elbląg
tel. +48 55 232 42 37
www.pierogarnia.elblag.pl
Otwarte: od czerwca do września 11.00–21.00 od października do maja 11.00–19.00
Open: from June to September: 11.00 a.m. – 9.00 p.m. from October to May:
11.00 a.m. – 7.00 p.m.
Pierogarnia „Alibi” serwuje swoim klientom zawsze świeże, ręcznie lepione pierogi,
przygotowywane według przepisów naszych mam i babć.
The ‘Alibi’ Dumpling Bar serves its customers always fresh and handmade dumplings
made according to recipes of our mothers and grandmothers.

Culinary
Heritage

Europe

28
45. Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej – Wierzba
k. Rucianego-Nidy / House of Creative Work of the Polish Academy
of Sciences – Wierzba near Ruciane-Nida
Wierzba 7
12-220 Ruciane-Nida
tel. +48 87 423 16 19, 516 009 061
fax +48 87 423 16 19
wierzba@wierzba.com.pl
www.wierzba.com.pl
Otwarte: codziennie 8.00–21.00 / Open: every day 8.00 a.m. – 9.00 p.m.
Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie położony jest w samym sercu
Puszczy Piskiej, na krańcu wielkiego półwyspu wcinającego się między trzy jeziora:
Śniardwy, Bełdany i Mikołajskie. Wokół rozciągają się lasy oddzielające to przepiękne
miejsce od innych miejscowości, z których najbliżej położone to Ruciane-Nida oraz
Mikołajki. Malownicze widoki, dyskretna obsługa oraz wyśmienita kuchnia sprawiają,
że wielu zadowolonych gości uczyniło Wierzbę swoim ulubionym miejscem na Mazurach. Wyborne potrawy z ryb, dziczyzny oraz dania regionalnej kuchni mazurskiej
i staropolskiej pozostawiają niezapomniane wrażenia kulinarne.
House of Creative Work of the Polish Academy of Sciences (PAN) in Wierzba, is a beautiful place in the very heart of the Piska Primeval forest, on the shore of a large peninsula cutting into three large lakes: Śniardwy, Bełdany and Mikołajskie. This beautiful
spot is separated from other nearby towns and villages by forests, with the nearest
towns of Ruciane-Nida and Mikołajki. Picturesque landscapes, discrete service and
gourmet cuisine leaves legions of satisfied guests choosing Wierzba as their first
choice of retreat in Mazuria. The cuisine will satisfy the taste of the most discriminate
gourmet. Restaurant specialties include a variety of fish and venison dishes, as well as
regional Masurian and traditional Polish cuisine.

46. PPHU „Pod Żaglami”, Olsztyn
‘Pod Żaglami’ PPHU, Olsztyn
Zbigniew Nasuta
ul. M.Z. Malewskiej 20
10-305 Olsztyn
tel. +48 89 526 97 93
fax +48 89 535 87 62
biuro@podzaglami.olsztyn.pl
www.podzaglami.olsztyn.pl
Otwarte: codziennie 12.00–22.00 / Open: every day 12.00 a.m. – 10.00 p.m.
Restauracja „Pod Żaglami” jest firmą rodzinną, która swoją historią sięga roku 1989.
Jej główną zaletą jest profesjonalna obsługa klienta. Menu restauracji to przede
wszystkim regionalne potrawy oraz tradycyjna kuchnia polska, oparta na recepturach
własnych lub przepisach pozyskanych z regionu. Restauracja słynie z zupy rybnej
i pulpetów rybnych z Mazur w sosie z wina i kaparów. Do przygotowania potraw
wykorzystuje się surowce najwyższej jakości od dostawców z regionu. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą spróbować regionalnych domowych potraw
w żeglarskiej atmosferze.
‘Pod Żaglami’ Restaurant is a family business that dates back to year 1989. Professional
customer service is their main advantage. The restaurant menu contains mainly regional dishes and traditional polish cuisine, based on their own formulas or recipes
obtained from region. The restaurant is famous for its fish soups and fish meatballs
from Masuria in a sauce of wine and capers. They use the best quality raw materials from suppliers in our region. Welcome all who wants to try regional home
– made dishes in the sailing climate.
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47. Restauracja Columb, Ostróda
‘Columb’ Restaurant , Ostróda
VEGA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 133, 11-400 Ostróda
tel. +48 89 646 40 96
fax +48 89 642 81 00
restauracja.columb@hotelpromenada.pl
www.hotelpromenada.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Restauracja Columb istnieje od ponad 10 lat, przez ten okres działalności wpisała się
w życie gastronomiczne Ostródy. Od 2011 r. szefem kuchni jest Krzysztof Gradzewicz,
który na co dzień stara się przybliżyć gościom tradycyjne smaki Warmii i Mazur. Dania
codziennie przygotowywane są z najwyższej jakości produktów pochodzących od
lokalnych dostawców oraz wykorzystywane przepisy sprzed lat. W każdy czwartek
i piątek serwowane są świeże ryby. Do restauracji w sezonie letnim zakupywane są
również na targowisku: grzyby, warzywa, jaja i sery. Restauracja powraca do zapomnianych specjałów takich jak: grasica, tłuszcz gęsi, który wykorzystywany jest do
konfitowania, nerki, wątróbki i policzki z dorsza bałtyckiego, topinambur, skorzonera,
policzki wołowe i wieprzowe. W obiekcie przyrządzane są również wędliny, konfitury,
pasztety, w maju robiony „miodek majowy” z kwiatów mleczu. Od maja do końca
września w restauracji hodowane są zioła.
Restaurant Columb has existed over 10 years. Over these years it’s inscribed in the
dining landscape in Ostróda. Krzysztof Gradzewicz has been the chef since 2011. He
tries to bring our guests the traditional flavours of Warmia and Mazury. Dishes are
prepared on a daily basis using the finest ingredients from local suppliers and with
recipes from the past. Every Thursday and Friday they serve fresh fish. In the summer
season they buy at the local market: mushrooms, vegetables, eggs and cheese. They
return to forgotten delicacies such as thymus, fat goose, which is used for confits,
kidney, liver and cheeks of Baltic cod, topinambour, scorzonera, beef and pork cheeks.
They also prepare meats, jams, pies, ‘may honey’ made of dandelion flower in May.
In the season the restaurant cultivates its own herbs.

48. Restauracja „Hier-Man”, Wójtowo / ‘Hier-Man’ Restaurant, Wójtowo
Maria Goździkowska
ul. Klonowa 2a, Wójtowo
11-010 Barczewo
tel. +48 89 513 96 97
fax +48 89 513 96 03
www.hierman.emeteor.pl
Otwarte: codziennie 9.00–22.00
Open: every day 9.00 a.m. – 10.00 p.m.
Restauracja „Hier-Man” rozpoczęła swoją działalność w 1990 r. Serwuje tradycyjne dania kuchni staropolskiej i regionalnej. Poleca szczególnie: czerninę, golonkę, flaki. Posiada w ciągłej sprzedaży pierożki i ryby smażone. W 1998 r. poszerzyła ofertę o usługi
hotelowe. W położonym w pobliżu lasu obiekcie ma do dyspozycji gości 19 pokoi,
salę konferencyjną na 60 osób, parking i plac zabaw. Organizuje również imprezy
okolicznościowe oraz konferencje.
‘Hier-Man’ Restaurant started its activity in 1990. It serves traditional dishes of oldPolish and regional cuisines. It’s strongly recommended to try: duck blood soup,
knuckle of pork, tripe soup, dumplings and fried fish. In 1998 the offer was extended by
adding accommodation services. The facility located near the forest offers the guests
19 rooms, 60-person conference room, parking and children playground.
Culinary
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Various types of receptions and conferences are also organized.
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49. Restauracja Kortowska, Olsztyn
Kortowska Restaurant, Olsztyn
Fundacja Żak
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
ul. Heweliusza 28
10-724 Olsztyn-Kortowo
tel. +48 89 523 42 11
przystankort.@wp.pl
www.przystan.olsztyn.pl
Otwarte: codziennie 12.00–22.00 / Open: every day 12.00 a.m. – 10.00 p.m.
Restauracja Kortowska to urokliwy lokal gastronomiczny położony w akademickim
miasteczku Kortowo, w malowniczym otoczeniu jeziora i lasu. Niewątpliwym atutem
restauracji jest fakt, że posiada w swej ofercie potrawy regionalne oparte na tradycyjnych recepturach. W menu lokalu można znaleźć ryby przyrządzane na wiele różnych sposobów, ręcznie robione pierogi o różnorodnych smakach czy też potrawy
nawiązujące do tradycji regionu, np. żur podawany w chlebie, smalec swojski, kaczka
pieczona i wiele innych.
Kortowska Restaurant is a charming place situated in the Kortowo campus, beautifully surrounded by the lake and forests. Undoubted advantage of the restaurant
is the fact that they introduce into menu many regional dishes based on recipes
which have been known in the region for years. The menu offers a wide range of fish
dishes, handmade dumplings in various flavours and dishes from traditional cuisine
of the region, like: ‘Żur’ – Old-Polish style classic soup served in bread, traditional lard,
roasted duck and many others.

50. Restauracja „Łabędzi Ostrów”, Piękna Góra k. Giżycka
‘Łabędzi Ostrów’ Restaurant, Piękna Góra near Giżycko
Piękna Góra k. Giżycka
11-500 Giżycko
tel. +48 87 735 20 21
www.restauracjalabedziostrow.pl
Otwarte: w sezonie letnim
poniedziałek–niedziela 9.00–22.00
Open: in the summer season
Monday–Sunday 9.00 a.m. – 10.00 p.m.
Restauracja „Łabędzi Ostrów” mieści się w ośrodku wypoczynkowym, na półwyspie
w Pięknej Górze koło Giżycka, nad jeziorem Kisajno. Serwuje smaczne posiłki domowe. Smakoszom poleca się szczególnie duży wybór ryb z mazurskich jezior (sandacz,
sielawa, szczupak, okoń, lin) oraz dania tradycyjnej kuchni regionalnej. Specjalność
restauracji to: sandacz w sosie kurkowym, dzyndzałki z rozmaitym farszem, kakor
z sosem grzybowym i plińce z pomoćką. Poleca się także sielawy wędzone ciepłym dymem, z własnej wędzarni oraz marynowanego okonia i leszcza, które mogą być smacznym prezentem i już w zaciszu domowym będą przypominać o smaku i słońcu Mazur.
‘Łabędzi Ostrów, Restaurant is placed in the holiday resort situated on the picturesque peninsula in Piękna Góra near Giżycko, at the Kisjano lake. It offers homemade
meals. Good food lovers will appreciate especially wide choice of fish from Masurian
lakes (zander, whitefish, pike, bass, tench) and traditional dishes of regional cuisine.
Their specialties include: zander in chanterelle sauce, dumplings with a variety of
stuffings, kakor (potato pie) with mushroom sauce and potato pancakes layered with
cottage cheese and smoked bacon. They also recommend vendace smoked in warm
smoke in their own smokehouse, as well as marinated bass and common bream,
which can be a perfect and delicious gift or which you can enjoy back at home
while reminiscing about the taste and sun of Masuria.
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51. Restauracja „Malta Cafe”, Olsztyn / ‘Malta Cafe’ Restaurant, Olsztyn
ul. Lelewela 6A
10-021 Olsztyn
tel. +48 89 527 11 00
fax +48 89 527 11 00
olsztyn@maltacafe.pl
www.maltacafe.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Restauracja „Malta Cafe” z Olsztyna słynie z tego, że oferowane w niej dania są dostosowywane do aktualnej pory roku. Klienci są stale zaskakiwani potrawami, które
niezmiernie rzadko można spotkać w innych restauracjach. Są one tworzone głównie
w oparciu o produkty sezonowe takie jak ryby, grzyby, sery, warzywa i zioła (czosnek niedźwiedzi, mniszek lekarski, pokrzywa, lubczyk). Ryby pochodzą głównie
z warmińskich i mazurskich jezior i rzek, a dostarczane są bezpośrednio po złowieniu.
Pozostałe produkty, w miarę możliwości, kupowane są od regionalnych dostawców.
Dbałość o tradycyjny smak powoduje, że jest to miejsce, w którym można się spotkać
z niezwykłą, smakowitą przygodą kulinarną. Typowe warmińskie i mazurskie dania
w restauracji to: szczupak w sosie pokrzywowym, sandacz w sosie śmietanowym
z boczkiem, pieczona gęś owsiana z sosem gruszkowym i duszoną czerwoną kapustą, polędwiczka z sosem pigwowym i roladką ziemniaczaną, chłodnik z czosnkiem
niedźwiedzim, zupa pokrzywowa z przepiórczym jajem oraz wiele, wiele innych…
‘Malta Café’ Restaurant serves dishes which are adjusted to the current season. Customers are constantly surprised by food that can rarely be found in other restaurants.
Dishes are based on seasonal, local products, such as: fish, mushrooms, cheese, vegetables and herbs (ramsons, dandelion, nettles, lovage). Fish come from lakes and
rivers of Warmia and Masuria region and are delivered immediately after captured.
Other products (when it’s possible) are purchased from local suppliers. Warmian and
Masurian typical dishes in the Malta Café restaurant are: pike in a nettles’ sauce, zander
in cream sauce with bacon, roast goose with pear sauce and stewed red cabbage,
pork tenderloin with quince’s sauce and potato roulade and many, many more...

52. Restauracja Mazuriana, Szczytno / Mazuriana Restaurant, Szczytno
ul. Sienkiewicza 2
12-100 Szczytno
tel. +48 89 624 14 93
restauracja@mazuriana.szczytno.pl
www.mazuriana.szczytno.pl
Otwarte: codziennie 11.00–22.00
Open: every day 11.00 a.m. – 10.00 p.m.
Mazuriana to doskonały przykład połączenia tradycji i nowoczesności. Oddana do
użytku w 2010 roku natychmiast wkomponowała się w szczycieński pejzaż i architekturę. Położona nad samym jeziorem, a jednocześnie w centrum miasta, oferuje
wyrafinowane doznania estetyczne – nowoczesne wnętrze z oknami otwierającymi
się na jezioro. Serwuje to, co najlepsze w tradycji regionu: kartoflaka, chleb wypiekany w tradycyjny sposób, czy specjalność restauracji: Golonkę Mazura. Jednocześnie
poszukuje nowych smaków i inspiracji. Mazuriana to idealne miejsce na spotkanie,
obiad, przyjęcie, kameralne wesele.
The Mazuriana Restaurant it is the best example of connection between tradition
and modernity. It was put into use in 2010 and immediately integrated with the local
landscape and architecture. It is located very close to the lake and at the same time
it is in the center of the city. The restaurant offers the refined impressions, modern
interior and also panoramic windows. It serves what is best in the tradition of Warmia
and Masuria region: potato’s dish, bread which is baked in the traditional way and our
specialty: Mazurian’s pork hock. At the same time the restaurant is looking for a new
taste and inspirations. Mazuriana is the ideal place for the meeting, dinner, party Culinary
Heritage
and as well a chamber wedding.
Europe
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53. Restauracja „Na Rynku”, Biskupiec / ‘Na Rynku’ Restaurant, Biskupiec
Marcin Lenart
P.H-U „Orange”
Pl. Wolności 5c
11-300 Biskupiec
tel. +48 89 715 44 02
restauracjabiskupiec@wp.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Restauracja ,,Na Rynku” rozpoczęła działalność w 2003 roku. Zlokalizowana jest na
ryneczku malowniczego warmińskiego miasteczka – Biskupca. Restauracja serwuje
dania kuchni polskiej i regionalnej – warmińskiej i mazurskiej. W karcie dań goście
znajdą m.in. domowe pierogi, zupę z leśnych grzybów, placki ziemniaczane, babkę
ziemniaczaną, kaczkę, a w sezonie potrawy ze świeżych ryb, grzybów czy jagód. Do
przygotowywania potraw wykorzystywane są produkty od lokalnych dostawców.
‘Na Rynku’ restaurant started its activity in 2003. It’s located on the market square of
the picturesque Warmian town – Biskupiec. Restaurant serves polish and regional
cuisine – from Warmia and Mazury. The menu includes, among others, homemade
dumplings, soup with wild mushrooms, potato pancakes, potato cake, duck and seasonal fresh fish, mushrooms or berries. The restaurant uses products from local suppliers to prepare the dishes.

54. Restauracja „Natangia”, Górowo Iławeckie
‘Natangia’ Restaurant, Górowo Iławeckie
Wiesława Troszczyńska
ul. Kościuszki 9
11-220 Górowo Iławeckie
tel. +48 89 761 14 48
kontakt@natangia.pl
www.natangia.pl
Otwarte: codziennie 12.00–22.00
Open: every day 12.00 a.m. – 10.00 p.m.
W restauracji „Natangia” proponuje się kuchnię regionalną z potrawami kuchni litewskiej, ukraińskiej, niemieckiej i polskiej. Specjalnością są łężnie – pampuchy z gotowanych ziemniaków z kapustą duszoną na maśle w sosie grzybowym. Ponadto polecane są również: cepeliny, różne rodzaje pierogów, klopsy z Królewca, zupa weselna,
która podawana była na stołach pruskich w czasie uroczystości weselnych.
‘Natangia’ Restaurant serves the regional cuisine including dishes typical for Lithuanian, Ukrainian, German and Polish cuisines. The specialty are ‘łężnie’ – potato dumplings stuffed with sauerkraut on butter in mushrooms cream gravy. Moreover, it’s
recommended to try: cepeliny – potato dumplings stuffed with meat, several kinds
of dumplings, meatballs from the town of Królewiec and wedding soup typical for
Prussian wedding receptions.
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55. Restauracja „Romantyczna” w Hotelu SPA Dr Irena Eris,
Wysoka Wieś k. Ostródy / ‘Romantyczna’ Restaurant in Hotel SPA
Dr Irena Eris, Wysoka Wieś near Ostróda
Dr Irena Eris
Wysoka Wieś 22
14-100 Ostróda
tel. +48 89 647 11 11
fax +48 89 647 10 00
www.drirenaerisspa.com
Otwarte: codziennie od 18.00 – do ostatniego gościa
Open: every day from 6.00 p.m. – until the last guest
„Romantyczna” to przytulna i elegancka restauracja z otwartą kuchnią. Stwarza niepowtarzalną okazję do celebrowania posiłków i odkrywania prawdziwych smaków
dań przygotowywanych głównie z produktów regionalnych i polecanych przez Slow
Food. Na Państwa życzenie i zgodnie z Państwa sugestią nasi kucharze, wykazując
najwyższy kunszt kulinarny, przygotują potrawy według indywidualnych upodobań
smakowych. Nasze menu przygotowane przez szefa kuchni Bartosza Budnika wprowadzi Państwa na wyżyny doznań smakowych. „Romantyczna” jest pierwszą w Polsce
restauracją rekomendowaną przez Slow Food Polska, organizację typu non-profit,
której celem jest „ochrona prawa do smaku”. Idealnie nadaje się na kameralną i romantyczną kolację, okolicznościowe małe przyjęcie, wykwintne spotkanie biznesowe.
‘Romantyczna’ Restaurant is a cosy and elegant restaurant with an open kitchen. This
restaurant gives you a unique opportunity to celebrate each meal and to discover
real tastes of dishes prepared mainly using regional products, recommended by the
Slow Food organization. At your request the cooks, showing exquisite craftsmanship,
will prepare a dish according to your liking and requirements. The menu created by
the chef Bartosz Budnik will take you on a journey into the realm of exquisite culinary
sensations. ‘Romantyczna’ Restaurant is the first and the only restaurant in Poland
being recommended by the Slow Food Poland – a non-profit organization whose
purpose is to protect ‘the right to taste’. This is the ideal place for an intimate, romantic
dinner, a small reception or an exquisite business meeting.

56. Restauracja „Warmianka”, Lidzbark Warmiński
‘Warmianka’ Restaurant, Lidzbark Warmiński
Krzysztof Imianowski
Plac Młyński 4
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. +48 89 767 67 07
imianog@yahoo.pl
Otwarte: codziennie 10.00–18.00
Open: every day 10.00 a.m. – 6.00 p.m.
Restauracja „Warmianka” usytuowana jest przy Zamku Biskupów Warmińskich. Posiada
dwie przytulne, klimatyzowane sale, z dostępem do Internetu, w których serwowane są
doskonałe śniadania, obiady i kolacje. Jest to wspaniałe miejsce na miłe spędzenie czasu, w gronie rodziny i znajomych. W menu można znaleźć bogaty wybór wyśmienitych
dań kuchni regionalnej. Restauracja oferuje: obiady abonamentowe dla firm z dostawą,
dania na wynos i z dostawą na telefon, obsługę imprez plenerowych oraz catering.
‘Warmianka’ restaurant is located near the castle of Warmian Bishops. It has two comfortable, air-conditioned rooms, with Internet access. The restaurant serves excellent
breakfasts, lunches and dinners. This is a great place for spending time with family
and friends. In the menu you can find a wide range of delicious regional cuisine. The
restaurant offers: lunch subscription for companies with delivery, takeaway or Culinary
Heritage
delivery service, support outdoor events and catering.
Europe

34
57. Restauracja „Wileńska”, Łukta / ‘Wileńska’ Restaurant, Łukta
PHU WAR-MAG-POL
Teresa Wardyn
ul. Warszawska 2, 14-105 Łukta
tel. +48 89 64 75 019
Otwarte: codziennie 11.00–19.00,
od czerwca 11.00–22.00
Open: every day 11.00 a.m. – 7.00 p.m.
(from June 11.00 a.m. – 10.00 p.m.)
Restauracja „Wileńska” serwuje dania kuchni regionalnej i kresowej. Poleca cepeliny,
kołduny, bliny i inne potrawy kresowe. Specjalnością restauracji są bardzo smaczne
pierogi z najróżniejszymi nadzieniami: ruskie, szpinakowe, z kurkami, z borowikami,
dworskie (mięso z grzybami), leśne (grzyby leśne), z kapustą i grzybami, z kapustą
i grochem, z kaszą i grzybami, owocowe: z jagodami, wiśniami, malinami, z serem
i konfiturą.
‘Wileńska’ Restaurant offers dishes of both regional and Kresy region cuisines. It recommends cepeliny, kołduny (dumplings of unleavened dough filled with meat),
bliny (thin pancakes) and other dishes typical for the Kresy region. The specialty of
the restaurant are very tasty dumplings stuffed with many different fillings: potato
and cottage cheese, chanterelles, boletus, meat and mushrooms, mix of forest mushrooms, sauerkraut and mushrooms, sauerkraut and peas, grits and mushrooms or
fruit: blueberries, cherries, raspberries, cottage cheese with fruit jam.

58. Restauracja „Zakątki Europy”, Olsztyn
‘Zakątki Europy’ Restaurant, Olsztyn
ul. Żołnierska 13 A
11-900 Olsztyn
tel. +48 89 527 42 78
www.majjwerr.pl
Otwarte: cały rok
Open: all year
Dania regionalne serwowane w restauracji to:
– sandacz w liściach,
– pierogi z jagodami, kurkami,
– płyty z rybami.
Produkty stosowane w restauracji pochodzą z gospodarstw Warmii, ryby wędzone
z Kaborna.
Regional dishes served in the restaurant include:
– zander in leaves,
– dumplings with blueberries or chanterelles,
– fish platters.
Products used in the restaurant are supplied by farmers from Warmia, whereas the
smoked fish come from Kaborno.
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59. Restauracja „Zamek Reszel Kreativ Hotel” sp. z o.o., Reszel
‘Reszel Castle Kreativ Hotel’ Restaurant, Reszel
Bartłomiej Marschall
ul. Podzamcze 3, 11-440 Reszel
tel. +48 89 755 01 09
fax +48 89 755 15 97
info@zamek-reszel.com
www.zamek-reszel.com
Otwarte: codziennie 10.00–23.00 / Open: every day 10.00 a.m. – 11.00 p.m.
Zamkowa restauracja z przytulną i romantyczną atmosferą słynie od lat z doskonałej kuchni. Specjalizuje się w tradycyjnych potrawach regionalnych, przygotowuje
również dania i napoje na wyjątkowe okazje, według indywidualnie zestawianych receptur. Nawet goście o bardzo wyrafinowanym smaku i guście nie wyjdą stąd zawiedzeni. Specjalnością szefa kuchni są m.in. sandacz w migdałach pieczony w całości,
kołduny z baraniny, pierogi ruskie. Nie wypada pominąć też baru, znanego doskonale
wielu artystom. To tu toczą się, często do białego rana, emocjonujące spory i dyskusje
o kulturze, sztuce oraz pogmatwanej historii tych ziem i narodów.
This is a restaurant located in an old castle of cozy and romantic atmosphere, famous for its brilliant cuisine. It specializes in regional cuisine and prepares special
dishes and beverages for very special occasions – according to individual orders of
our guests. Even the high-toned guests will not be disappointed. The chef’s specials
are among the others: roasted whole zander in almonds, kołduny (dumplings of unleavened dough filled with mutton) and dumplings stuffed with potato and cottage
cheese. It cannot be forgotten to mention the bar, well-known to many artists. It is
here where the passionate quarrels and discussions, quite often lasting till dawn, on
culture, art and complicated history of these lands and nations take place.

60. Restauracja Zamkowa, Olsztyn / ’Zamkowa’ Restaurant, Olsztyn
Mariola Nowogrodzka
ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn
tel. +48 89 527 68 67
biuro@restauracjazamkowa.pl
www.restauracjazamkowa.pl
Otwarte: codziennie – cały rok
Open: every day – all year
Restauracja Zamkowa mieści się w zabytkowym budynku Centrum Młodzieży Europejskiej, w którym znajduje się przytulny hotel. Położenie w samym centrum olsztyńskiej starówki z widokiem na średniowieczny zamek oraz park stwarza niepowtarzalny klimat. W stylowym ukwieconym wnętrzu, znajdzie się miłą i ciepłą atmosferę.
Profesjonalna obsługa sprawi, że każdy z gości odwiedzających Restaurację Zamkową poczuje się w niej dobrze. Proponowane są dania kuchni polskiej i europejskiej.
Potrawy przygotowywane są w większości z produktów naturalnych, ekologicznych
pochodzących od lokalnych dostawców. W karcie dań królują ryby i mięsiwa przyrządzane w tradycyjny sposób. Restauracja zaprasza gości tak indywidualnych, jak
i grupy. Organizowane są wesela, komunie, uroczystości rodzinne, cateringi.
Zamkowa restaurant is situated in a monumental building of European Youth Center where
a cozy hotel is also placed. The location in the centre of Olsztyn Old Town with a view of the
middle-ages castle and a park makes a unique climate. Nice and warm atmosphere is created by stylish interior and a flower garden behind the building. Professional service makes
every guest feel good and comfortable. They offer Polish and European dishes which are
prepared mainly with natural and ecological products and come from local deliverers. Different kinds of fish and meat dishes, prepared in a traditional way, make the top dishes on
the menu. The restaurant invites individual clients and groups. Wedding receptions,
Culinary
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communion parties, family parties and caterings are also organized there.
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61. Restauracja „Z zielonym piecem”, Olsztynek
‘Z zielonym piecem’ Restaurant, Olsztynek
Alina Janeczek
ul. Floriana 1
11-015 Olsztynek
tel. +48 89 519 10 81
zapiecek05@neostrada.pl
www.zielonypiec.pl
Otwarte: codziennie 12.00–21.00
Open: every day 12.00 a.m. – 9.00 p.m.
Choć dziś młodym może to się wydać nieprawdopodobne, istniały czasy bez frytek
popijanych colą, jak również bez zbędnego pośpiechu. Nostalgia za tymi czasami
skłoniła właścicielkę do otwarcia restauracji „Z zielonym piecem”. Motto kucharza
brzmi: „nie karmimy literaturą”. Restauracja serwuje potrawy oparte na kuchni dawnych Prus Wschodnich, wykorzystując bogactwo tego regionu: ryby, dziczyznę, grzyby i owoce leśne. Ciepłą wiosną otwierany jest ogródek, a jesienią – rozpalany ogień
w piecu i podawana zupa z dyni.
There were times – but for young people today it seems unlikely – without fries, coke
and without undue haste. Longing for those times led to open a restaurant ‘Z zielonym piecem’. The motto of the chef is ‘We don’t feed literature’. The restaurant serves
meals based on food former East Prussia, using the wealth of this region: fish, venison,
mushrooms and wild berry. It opens a garden in spring, in autumn kindles fire in the
stove and serves pumpkin soup.

62. „Siedlisko na półwyspie”, Wierzba k. Rucianego-Nidy / ‘Siedlisko
na Półwyspie’ Farmstay Accomodation, Wierzba near Ruciane-Nida
Marianna i Kazimierz Koss
Wierzba 1
12-220 Ruciane-Nida
tel. +48 87 4236 517, 609 893 540
www.siedliskowierzba.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Malowniczo położony obiekt w samym sercu Puszczy Piskiej otoczony trzema jeziorami – Bełdany, Mikołajskie i Śniardwy. Bezpośrednia bliskość lasu i wody sprawia,
że jest to wspaniała oferta dla żeglarzy, wędkarzy, grzybiarzy. Specjalnością kuchni
są dania regionalne na bazie miejscowych surowców. Serwuje się tu m.in. sandacza
w sosie cebulowo-śmietanowym, krokiety ze szczupaka po mazursku, zupę rybną
z zacierkami, pierogi z różnymi nadzieniami, a ponadto wspaniałe ciasto na bazie
marchwi – specjalność gospodyni – Marchwiak Marianny. Do dyspozycji gości jest
5 pokoi w standardzie hotelowym i wspaniały taras widokowy na Mikołajki. Laureat
konkursu „Zielone Lato 2007”, I miejsce w kategorii turystyka wiejska. Nagroda „Perła
2008” na targach Polagra Farm w Poznaniu – za krokiety ze szczupaka po mazursku.
The facility is located in a beautiful place in the heart of the Piska Forest and surrounded by three lakes: Bełdany, Mikołajskie and Śniardwy. The direct vicinity of forest and
water makes it a perfect offer for sailors, fishermen and mushroom pickers. Specialties
of the kitchen are dishes of regional cuisine on the basis of local products. Among the
others it serves: zander in onion cream gravy, Masurian art pike croquettes, fish soup
with wheat porridge, dumplings with many different fillings and a delicious pastry
based on carrot – specialty of the housekeeper, called Marchwiak Marianny (i.e. Marianna’s carrot cake). For the guests’ disposal are 5 hotel rooms prepared and a magnificent terrace with a view on Mikołajki Lake. ‘Siedlisko’ was a prize-winner in the ‘Green
Summer 2007’ contest – it was awarded the 1st prize in a category of country tourism.
The Masurian art pike croquettes won ‘Pearl of the Year’ award in 2008 on the
Polagra Farm Trade Fair in Poznań.
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63. Stołówka „Placówka” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących,
Wydminy / ‘Placowka’ canteen at Secondary School, Wydminy
Agata Rudnicka
ul. Grunwaldzka 94
11-510 Wydminy
tel. +48 516 099 004
placowka@onet.eu
Otwarte: cały rok / Open: all year
Stołówka „Placówka” jest pierwszą stołówką szkolną w sieci „Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury Powiśle”. Gotuje się tu „jak u mamy” – zgodnie z tradycją, korzystając
z miejscowych produktów i upraw. Kuchnia stołówki to prawdziwa, przekazywana
przez pokolenia, kuchnia Warmii i Mazur, bez chemii i wzmacniaczy smaku. Stołówka
zaprasza przez cały rok.
‘Placowka’ school canteen is the first in the regional network ‘Culinary Heritage Warmia Masuria Powisle’. It cooks ‘as good as Mummy’ – according to local tradition and
using local harvest. The recipes are real, come with history of Warmia and Masuria
region, without any chemical flavoring. Open all year round.

64. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
Primary School No. 3 in Gołdap
ul. Kościuszki 25
19-500 Gołdap
tel. +48 87 615 08 54
fax +48 87 615 08 54
sp3.goldap@wp.pl
www.sp3goldap.nazwa.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 10.00–14.00; Soboty, niedziele, wakacje, ferie, dni
świąteczne – po wcześniejszym uzgodnieniu
Open: Monday–Friday 10.00 a.m. – 2.00 p.m. Saturdays, Sundays, holidays, days off,
public holidays – by prior arrangement
Kuchnia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi funkcjonuje od początku istnienia
placówki, od 1968 r. gotowane i wydawane są w niej obiady uczniom szkoły przy
wykorzystaniu naturalnych produktów z regionu Warmii i Mazur. Stołówka szkolna
jest również miejscem, gdzie dzieci nabywają nawyki prawidłowego, zdrowego odżywiania oraz poprawnego, kulturalnego zachowania przy stole. Dyrekcja szkoły dba
o to, aby w menu kuchni szkolnej jak najczęściej gościły potrawy regionalne, takie
jak: kartacze, pierogi z różnorodnym farszem, barszcz ukraiński, placki ziemniaczane,
krokiety, kopytka, babka ziemniaczana i naleśniki. Wszystkie dania przygotowywane
są własnoręcznie przez kucharki szkolne. Dodatkowo kuchnia szkolna oferuje usługi
cateringowe.
Kitchen at Primary School No. 3 in Gołdap has functioned since 1968 – the beginning
of the institution since 1968. Kitchen cooks and serves school lunches to pupils using
ingredients from the region of Warmia and Masuria. School canteen is also a place
where children acquire the habits of correct, healthy diet and proper, cultural behavior at the table. School administrators ensure that the menu includes regional
dishes as: kartacze (potato dumplings stuffed with meat), dumplings with various
stuffing, Ukrainian borscht, potato pancakes, croquettes, potato cake and pancakes.
All plates are made by the school cooks. Additionally, the school kitchen offers catering services
Culinary
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65. Tawerna Dezeta, Restauracja Kormoran – Ośrodek PTTK Wilkasy,
Wilkasy / ‘Dezeta’ Tavern, ‘Kormoran’ Restaurant
– The lake resort PTTK Wilkasy, Wilkasy
Z.P.H.U. „WAGAMO” Grzegorz Sieroński
ul. Niegocińska 1, Wilkasy
11-500 Giżycko
tel./fax +48 87 428 05 17 / +48 695 770 074
biuro@pttkwilkasy.pl
www.pttkwilkasy.pl
Otwarte: 8.00–22.00 / Open: 8.00 a.m. – 10 p.m.
W samym sercu Mazur leży malowniczo położony ośrodek PTTK Wilkasy nad jeziorem Niegocin. W upalne dni turyści znajdą orzeźwienie w Tawernie DeZeTa położonej
w porcie nad brzegiem jeziora. Na wygłodniałych smakoszy czekają świeże ryby
i inne przysmaki kuchni regionalnej. Specjalnością szefa kuchni są: pierogi ze szczupakiem, z kurkami, ze szpinakiem, z mięsem, sielawa z gorącej patelni oraz tradycyjny
kotlet schabowy. Wieczory urozmaicają zespoły szantowe i inne atrakcje. Właściciele
zapraszają również do Restauracji Kormoran położonej w samym centrum Wilkas.
Serwowane są tam również tradycyjne dania kuchni regionalnej.
The lake resort Wilkasy PTTK is located in the heart of the Masurian Region. On hot
summer days, tourists can find refreshment at the DeZeTa Lakeshore Tavern located
right on the Niegocin Lake in the Wilkasy Port. Food lovers can enjoy fresh fish and
other specialties from the region. The chef specializes in ‘the dumplings with pike,
mushrooms, spinach and meat’, ‘Hot Pan Vendace’ and ‘Traditional pork chop’. In the
evenings DeZeTa Tavern offers live music and other attractions. The owners also invite
you to the ‘Kormoran’ Restaurant, located in the center of Wilkasy. It serves traditional
regional cuisine.

66. Tawerna „Siwa Czapla”, Giżycko / ‘Siwa Czapla’ Tavern, Giżycko
Wojciech Rosłan
ul. Nadbrzeżna 11
11-500 Giżycko
tel./fax +48 87 428 34 40
wojciech.roslan@gmail.com
www.siwaczapla.pl
Otwarte: codziennie 12.00–23.00, w sezonie letnim 9.00–1.00
Open: every day 12.00 a.m. – 11.00 p.m., in summer 9.00 a.m. – 1.00 a.m.
Tawerna mieści się w drewnianym budynku z 1928 r. Jej wnętrze zaprojektowano
tak, aby zachować jak najwięcej z atmosfery dawnych lat. Oryginalny strop i podłoga, łagodne oświetlenie oraz kominki stwarzają odpowiedni klimat dla spotkań
biznesowych, towarzyskich, ale również dla rodzinnych obiadów i innych uroczystości. Menu zawiera dania kuchni polskiej i regionalnej, m.in. ryby smażone, ryby
podawane w różnych sosach, naleśniki z kurkami. Gościom oferuje się możliwość
zamawiania dań na wynos, organizację cateringu zewnętrznego, koszy piknikowych oraz czarter luksusowego jachtu motorowego NAUTIKA 1000 (nie są wymagane uprawnienia).
The tavern is located in a wooden building dated back to 1928. Reconstruction of its
interior was designed to keep as much atmosphere of the days of long ago as possible. Original ceiling and floor, soft light and fireplaces create nice atmosphere for
business and social meetings, as well as family dinners and other celebrations. The
menu offers dishes of Polish and regional cuisine; among the others fried fish, fish in
several types of gravy and pancakes with chanterelles. It offers the guests take-away
meals, catering service, picnic baskets and luxury charter yacht NAUTICA 1000
(permissions are not required).
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67. „Zajazd Gryźliński”, Gryźliny k. Stawigudy / ‘Zajazd Gryźliński’,
Gryźliny near Stawiguda
Krystyna Binkul
Gryźliny 16
11-034 Stawiguda
tel./fax +48 89 519 18 57
restauracja.gryzlinska@wp.pl
www.gryzlinski.noclegi.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Właściciele serdecznie zapraszają do rodzinnego Zajazdu Gryźlińskiego oraz do
pensjonatu. Dla gości zostało przygotowanych 20 miejsc noclegowych. W zajeździe
serwuje się dania domowej kuchni polskiej i regionalnej, przygotowane na bazie
lokalnych surowców. Wyśmienite potrawy spożywane wśród zieleni i w rodzinnej
atmosferze sprawią, że chce się tu często powracać.
The owners are looking forward to welcome you in their family ‘Gryźliński’ inn and
the 20 bed-pension. The inn offers homemade meals of Polish and regional cuisine
prepared on the basis of local products. Gourmet meals eaten in green surroundings
and family atmosphere will make you come back here frequently.

68. Zajazd „Jagiełek”, Olsztynek
‘Jagiełek’ Inn, Olsztynek
Roman Staszewski
ul. Mrongowiusza 51
11-015 Olsztynek
tel./fax +48 89 519 28 03
jagielek@indeksmedia.pl
www.jagielek.indeksmedia.pl
Otwarte: codziennie 9.00–21.00
Open: every day 9.00 a.m. – 9.00 p.m.
Własna kuchnia, a także tradycyjne sposoby przygotowywania posiłków, cieszą się
sympatią i uznaniem klientów. Restauracja serwuje tradycyjne dania kuchni regionalnej, polskiej i litewskiej. Do dyspozycji gości jest sala konsumpcyjna na 160 osób,
sala bankietowa oraz pokoje gościnne. Niepowtarzalny klimat lokalu, związany z historycznym wydarzeniem – odpoczynkiem króla Władysława Jagiełły po bitwie pod
Grunwaldem – pozwala nie tylko na zaspokojenie gustów kulinarnych, ale również na
relaks w niesamowitej scenerii.
The special cuisine as well as traditional ways of preparing meals let the Inn win
widespread recognition. It serves traditional dishes of regional, Polish and Lithuanian
cuisines. For the guests it has dining room for 160 people, banquet hall and guest
rooms. The unique atmosphere of the premises related to the historical episode of
king of Poland, Władysław Jagiełło rest after the Battle of Grunwald, will not only let
you satisfy your culinary desires but relax in an incredible scenery, as well.
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69. „Zajazd Myśliwski”, Wikno k. Nidzicy
‘Myśliwski‘ Inn, Wikno near Nidzica
Wioletta Bielicka
Wikno
13-100 Nidzica
tel. +48 89 625 94 91
rafalbielicki@op.pl
www.zajazdmysliwski.com
Otwarte: cały rok / Open: all year
„Zajazd Myśliwski” położony jest nad samym jeziorem Omulew w miejscowości Wikno k. Nidzicy. To restauracja i komfortowo urządzone pokoje gościnne. Proponuje
specjały kuchni polskiej i lokalnej, które spełniają oczekiwania najbardziej wybrednych smakoszy. Specjalnością szefa jest prosię nadziewane kaszą – pieczone na
rożnie, podawane z zapiekaną kapustą i sosem żurawinowo-chrzanowym. Oferuje
również szeroką gamę usług, takich jak usługi cateringowe, organizację wszelkiego
rodzaju imprez plenerowych i okolicznościowych.
‘Myśliwski’ Inn is located at the very side of Omulew Lake in the village of Wikno near
Nidzica. ‘Myśliwski’ Inn is not only a restaurant but the inn with comfortable guest
rooms, as well. It offers you specialties of Polish and local cuisines which meet expectations of even the most demanding gourmands. The chef’s specialty is a whole pig
roast stuffed with grits and served with roasted sauerkraut and cranberry and horseradish gravy. ‘Zajazd’ offer you a wide range of services: catering services, organizing
of outdoor parties and receptions of different type.

70. „Zajazd nad Drwęcą”, Nowe Miasto Lubawskie
‘Zajazd nad Drwęcą’, Nowe Miasto Lubawskie
Jan Wilbrandt
ul. Kopernika 1a
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. /fax +48 56 474 48 34
zajazdnaddrweca@onet.eu
Otwarte: cały rok
Open: all year
Lokal prowadzi kuchnię regionalną, staropolską, opartą na przepisach naszych babć
i mam. W produkty zaopatruje się u lokalnych producentów i ubojni. Przetwory wykonuje metodami tradycyjnymi, to znaczy najczęściej ręcznie, bez ulepszaczy i konserwantów. Składniki, które potrzebne są do produkcji, muszą mieć określoną jakość,
dlatego korzysta ze sprawdzonych pod względem jakości firm, np. w chleb zaopatruje się w piekarni, która produkuje go na zakwasie chlebowym.
The facility offers regional, old-Polish cuisine based on the recipes of our grandmothers and mothers. It purchases raw materials from local manufacturers and butcheries.
The products are manufactured using traditional methods, usually by hand, without
chemical additives and preservatives. All ingredients necessary for manufacture of
the products must have a defined quality and therefore the owners cooperate only
with proven companies, for instance they purchase bread from the bakery where the
traditional sourdough bread is manufactured.
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71. Zajazd „Pod Kłobukiem”, Małdyty / ‘Pod Kłobukiem‘ Inn, Małdyty
Danuta i Grzegorz Białaś
ul. Zamkowa 1, 14-330 Małdyty
tel./fax +48 89 758 61 25
info@klobuk.pl, www.klobuk.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek, niedziela
8.00–22.00, sobota 10.00–22.00
Open: Monday–Friday, Sunday 8.00 a.m. –
10.00 p.m., Saturday – 10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Restauracja specjalizuje się głównie w daniach kuchni staropolskiej i regionalnej.
Familijna atmosfera i stare domowe przepisy z zapisków naszych babć przyciągają
z daleka amatorów dobrej kuchni. A do romantycznej kolacji w blasku świec i kominka poleca bogaty wybór win. W menu można znaleźć szeroki asortyment przekąsek,
dań z ryb, drobiu, wieprzowiny, wołowiny, dziczyzny i baraniny. Poleca również domowe pierogi i ciasta domowego wypieku. Do dyspozycji gości jest dziewięć pokoi
hotelowych.
The specialty of the restaurant are dishes of old-Polish and regional cuisines. The
family atmosphere and old recipes of grandmother’s notes attract gourmands from
distant places. To each romantic dinner in flickering candlelight and fireplace it offers
you great selection of good wines. Menu includes a wide range of snacks and dishes
of fish, poultry, pork, beef, venison and mutton. It also recommends, you to try our
homemade dumplings and home-baked cakes and pastries. The guests have at their
disposal nine hotel rooms.

72. Zajazd „Pod Piękną Górą” Rudziewicz, Gołdap
‘Pod Piękną Górą’ Inn Rudziewicz, Gołdap
Anna Rudziewicz
Konikowo 11
19-500 Gołdap
tel./fax +48 87 615 49 43
recepcja@zajazd-rudziewicz.pl
www.zajazd-rudziewicz.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
W skład Centrum Sportowo-Rekreacyjnego pod Piękną Górą w Gołdapi wchodzą:
urzekający oryginalnym wystrojem w stylu myśliwskim zajazd (pokoje hotelowe
o standardzie***, restauracja, sala konferencyjna), stoki narciarskie, Safari (park dzikich zwierząt) oraz gospodarstwo ekologiczne. To doskonałe miejsce do aktywnej
formy wypoczynku, a restauracja dla około 150 osób stanowi unikatowe miejsce do
celebrowania takich imprez jak: wesela, bankiety, imprezy integracyjne firm. Uznanie
dla kuchni i wysoki standard obsługi gości potwierdza zdobyty tytuł „Najlepszego
Zajazdu w Polsce” oraz Znak Jakości Przedsiębiorców „Wiktoria”. Restauracja serwuje
wyśmienite dania z dziczyzny (kluski ziemniaczane faszerowane mięsem mielonym
z dziczyzny), potrawy regionalne (kartacze, pierogi) i potrawy z ryb (pochodzących
z gospodarstwa ekologicznego). Unikatową atrakcją w skali kraju jest nowo wybudowana kawiarenka obrotowa znajdująca się na szczycie Pięknej Góry.
Sport-Recreation Center ‘Pod Piękną Górą’ in Gołdap contains: beautiful hunting inn
(*** hotel rooms, restaurant, conference hall), ski slopes, safari (wild animals park) and
eco farm. It is a perfect place for active recreation, and the restaurant for 150 people is
an ideal place for weddings, banquets and integration events. It won a special award for
‘The best inn in Poland’ and Employer Quality Sign ‘Wictoria’. The restaurant offers game
dishes (potato dumplings with game minced meat), regional meals (such as kartacze,
dumplings) and fish meals (based on fish from eco farm). The rotary café placed Culinary
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73. Zajazd „RADO”, Orzysz / ‘RADO’ Inn, Orzysz
Dorota Rakowska
Wierzbiny 45
12-250 Orzysz
tel. +48 87 423 84 32
zajazd.rado@interia.pl
www.zajazd.rado.interia.pl
Otwarte: 7.00–21.00
Open: 7.00 a.m. – 9.00 p.m.
Kuchnia zajazdu przygotowuje dania na bazie świeżych surowców pozyskanych
z mazurskich terenów. Wśród serwowanych potraw duże uznanie klientów zyskały
smażony filet sandacza z jezior Mamry i Śniardwy, golonka peklowana gotowana lub
opiekana, pierogi z mięsem i naleśniki z twarogiem. Zajazd zaprasza na te kulinarne
specjały.
In the kitchen dishes based on fresh products from the Masurian region are prepared.
Among the served dishes, the following ones won the recognition of the guests: fried
file of zander from Mamry and Śniardwy Lakes, boiled or roasted pickled knuckle of
pork, dumplings with meat and pancakes with cottage cheese. Do not hesitate to
visit and try these specialties.

74. Zajazd „Tusinek”, Rozogi / ‘Tusinek‘ Inn, Rozogi
Grzegorz Winiarek
ul. Kolonia 2
12-114 Rozogi
tel. +48 89 722 60 39
fax +48 89 722 65 90
tusinek@tusinek.com.pl
www.tusinek.com.pl
Otwarte: cały rok, w sezonie poniedziałek–czwartek 9.00–19.00,
piątek–niedziela 9.00–20.00 / Open: all year, in summer Monday–Thursday
9.00 a.m. – 7.00 p.m., Friday–Sunday 9.00 a.m. – 8.00 p.m.
„Tusinek” to zarazem zajazd i gospodarstwo rolne, rodzinna firma działająca od ponad
dziesięciu lat. Gospodarstwo jest naturalnym zapleczem dla własnej gastronomii.
Posiada hodowlę krów rasy czerwonej polskiej oraz kozy saaneńskiej. Duży ogród
dostarcza świeże warzywa i owoce wyhodowane w naturalnych warunkach. Serwowane potrawy sporządzane są przez miejscowe gospodynie według regionalnych
receptur. Zamierzeniem zajazdu jest kultywacja kuchni regionu oraz smaku potraw
pochodzących z tej ziemi. Zupa grzybowa i ołatki ziemniaczane z żurawiną zdobyły
II nagrodę w Regionalnym Finale VIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo –
Smaki Regionów”, a podpłomyki zdobyły prestiżową nagrodę Perła 2008 na Targach
Polagra Farm w Poznaniu.
‘Tusinek’ Inn is an inn and a farm – operated by a family company that has been conducting its business activity for ten years already. The farm creates a natural back-up
facility for the gastronomy business. Polish red cattle and Saanen goats are farmed.
The large garden supplies the inn with fresh vegetables and fruit raised in natural
conditions. The dishes are being prepared by local housewives according to regional
recipes. It intends to cultivate the regional cuisine and keep the flavour of dishes
originating from this land. The mushroom soup and ‘ołatki’ (a kind of pancakes made
of sour milk and wheat flour) with cranberries won the 2nd prize in the Regional Final
of the 8th edition of ‘Our Culinary Heritage – Tastes of Regions’ contest and ’podplomyki’ – a kind of flat bread won the prestigious ‘Pearl of the Year’ prize in 2008 on the
Polagra Farm Trade Fair in Poznań.
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75. Zespół Pałacowy „Galiny”, Galiny k. Bartoszyc
‘Galiny’ Palace Complex, Galiny near Bartoszyce
Bell P.P.H.U
Krzysztof Pałyska, Joanna Mijalska-Pałyska
Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
tel. +48 89 761 21 67
fax +48 89 761 21 73
galiny@palac-galiny.pl, www.palac-galiny.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
W północno-wschodniej Polsce, na pograniczu Warmii i Mazur, znajduje się wyjątkowe
miejsce: XVI-wieczny Zespół Pałacowy i XIX-wieczny Folwark – Galiny. Interesująca bryła
architektoniczna Zespołu Pałacowego została starannie odrestaurowana i służy gościom apartamentami oraz salą konferencyjną połączoną z oranżerią. Kompleks otacza
pięciohektarowy park, rozdzielony na dwie części rzeką Pisą. Dwupoziomowa gospoda
zajmuje główną część spichlerza z wieżą zegarową i jest w stanie gościć do 150 osób.
Latem bezpośrednie sąsiedztwo romantycznego ogródka z oczkiem wodnym daje
możliwość jedzenia i odpoczynku na świeżym powietrzu. Ogromnym atutem Galin jest
wyśmienita kuchnia polska i europejska. W kuchni wykorzystywane są warzywa, owoce
i zioła z własnych ekologicznych upraw oraz swojskie wędliny i domowe przetwory.
In the northeast Poland, at the border between Warmia and Masuria, you may find an
exceptional place: 16th-century Palace and 19th-century Farm, named Galiny. The interesting architectural work of the Palace has been carefully renovated and is now open
to guests, offering apartments and the conference room connected with the orangery.
The Palace is surrounded by a 5-hectar park divided into two parts by the Pisa river. The
two-level Inn is located in the main part of the granary with the clock tower and may accommodate up to 150 guests. In the summer, you may eat and rest in the open air, in the
adjacent romantic small garden with the mini-pond. The delicious Polish and European
cuisine is one of the major assets of Galiny Property. Kitchen uses vegetables, fruit and
herbs from own organic farm as well as regional, home-made meats and preserves.

PRODUCENCI I PRZETWÓRCY ŻYWNOŚCI

76. „Almes” sp. z o.o., Wytwórnia Win i Miodów Pitnych, Nidzica
‘Almes‘ Ltd., Label Wine and Mead, Nidzica
ul. Ratuszowa 2, 13-100 Nidzica
tel./fax +48 89 625 66 07
miodypitne@wp.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00,
sklep firmowy codziennie 7.00–18.00
Open: Monday–Friday 7.00 a.m. – 3.00 p.m.,
flagship store every day 7.00 a.m. – 6.00 p.m.
Wytwórnia Win i Miodów Pitnych w Nidzicy powstała w 1958 r. Jej siedziba mieści
się w starym budynku z 1868 r., w którym przed wojną mieścił się browar. Obecnie
produkuje wysokiej klasy miody pitne, które cieszą się dużym uznaniem w kraju i za
granicą. Do produkcji wykorzystuje tylko naturalne produkty, takie jak miody pszczele
pochodzące głównie z warmińsko-mazurskich pasiek oraz dodatki ziołowo-korzenne. W swojej ofercie posiada również miody pitne półtoraki, dwójniaki i trójniaki
w opakowaniach szklanych o różnej pojemności.
Label Wine and Mead in Nidzica was founded in 1958. Its headquarters is located in
an old historic building from 1868, where there was a brewery before the war. High
quality meads are produced, which are widely recognized in Poland and abroad. Only
natural products like honey are used, mainly from the Warmia and Masuria apiaries
and spicy herbal supplements. They offer półtoraki meads, trójniaki, dwójniaki Culinary
Heritage
and bottled in different capacities.
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77. „Bartnik Mazurski”, Kętrzyn
‘Bartnik Mazurski’ Company, Kętrzyn
Agnieszka Pucer
ul. Rataja 4 A
11-400 Kętrzyn
tel. +48 89 751 27 76
fax +48 89 753 55 30
bartnikmazurski@wp.pl
www.bartnikmazurski.pl
Otwarte: cały rok/ Open: all year
Firma „Bartnik Mazurski” zajmuje się produkcją, sprzedażą miodu i produktów pszczelich. Tradycje, związane z pszczelarstwem, od ponad pół wieku są nierozerwalnie
związane z rodziną właścicieli. Pszczelarstwo poza pasją stało się także sposobem
na życie. Firma posiada również gospodarstwo ekologiczne (nr Pl-Eko-09/1099/12),
które zajmuje się uprawą owoców maliny. W najbliższym czasie planuje rozszerzenie
swojej działalności o wyrób ekologicznych soków i konfitur z malin, opartych na tradycyjnych recepturach. Firma „Bartnik Mazurski” prowadzi również sprzedaż sprzętu
pszczelarskiego.
‘Bartnik Mazurski’ Company produces and sales honey and bee products. Beekeeping
tradition is associated with the family owners for more than a half of century. Beekeeping, except of passion, has become a way of life as well. The company also has an
organic farm (no. Pl-Eko-09/1099/12) which is engaged in cultivation of raspberries.
In the near future its planned to expand the activities to manufacture organic juice
and raspberry jam, based on traditional recipes. ‘Bartnik Mazurski’ Company also sells
beekeeping equipment.

78. BMK, Klebark Mały / BMK, Klebark Mały
Mariusz Kobylski
Klebark Mały 45/2
10-687 Olsztyn
tel. +48 789 332 053
wedliny.tradycyjne@wp.pl
www.wedlinytradycyjne.com.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–18.00
Open: Monday–Friday 8.00 a.m. – 6.00 p.m.
Zakład Masarski powstał w 2012 r. w Klebarku Małym. W zakładzie produkowane są
wędzone: szynki, balerony, boczki, schaby, kiełbasy. Wszystkie wyroby wytwarzane
są metodą tradycyjną – z przełomu lat 50., według własnych receptur, bazujących
wyłącznie na naturalnych przyprawach. Wędzenie zimnym dymem odbywa się w tradycyjnej wędzarni opalanej drewnem olchowym. Mięso do produkcji pochodzi z Zakładów „Warmia” z Biskupca.
Meat processing plant was founded in 2012 in Klebark Mały. The company produces
smoked: hams, bellies, loins, sausages. All these products are manufactured in a traditional way – from the late 50’s – according to their own recipes based on natural
spices. Smoking process takes place in a traditional smokehouse using alder wood.
Raw meat comes from the ‘Warmia’ Company in Biskupiec.
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79. Browar Kormoran sp. z o.o., Olsztyn
Kormoran Brewery Ltd., Olsztyn
ul. Sikorskiego 2, 10-057 Olsztyn
tel. +48 89 534 97 06
fax +48 89 534 97 16
biuro@browarkormoran.pl
www.browarkormoran.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00
Open: Monday–Friday 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
Historia Browaru Kormoran od dawna wpisuje się w dzieje regionu Warmii i Mazur. Firma
stara się godnie reprezentować naszą małą ojczyznę pamiętając, że to jej naturalnemu
bogactwu zawdzięcza możliwość realizacji pasji – warzenia piw zgodnie ze wzorami tradycyjnej sztuki browarniczej. Tradycyjne receptury browarnicze, wyłącznie naturalne surowce oraz niewielka skala produkcji pozwalają tworzyć napoje o wyjątkowych walorach
smakowych i zdrowotnych, które tak trudno odnaleźć na dzisiejszym rynku masowej produkcji. Przy produkcji firma nie poprawia natury, szanuje jej rytm, zgodnie z nim dojrzewają piwa. Czas poświęcony doborowi najlepszych składników oraz naturalnemu procesowi
warzenia wraca w postaci czystego smaku, klarownej barwy i lekkości, docenionej przez
klientów. Dzięki temu produkty są unikatowe, inne, naturalne, tradycyjne, wyraźne. Są dla
pasjonatów eksperymentujących, stale poszukujących nowych smaków, wymagających.
The history of Brewery Kormoran has been part of the history of Warmia and Masuria
for long. The Brewery try to proudly represent small homeland of Warmia and Masuria, remembering that thanks to its natural riches they owe the possibility of implementing their passion – beer brewing, according to the models of traditional art of
brewing. Traditional brewing recipes, only natural raw materials and a small scale of
production allow to create beers with unique taste and health value which are so
difficult to find in today’s market of mass production. They don’t improve the nature,
they respect her rhythm, according with it their beers are ripen. They know that the
time devoted to select the best ingredients and natural process of brewing returns
to us in the form of pure taste, clear color and lightness, appreciated by customers.
The products are unique, different, natural, traditional, clear. They are for passionates:
experimenting, still looking for new flavors, demanding. Bon appetit!

80. Dystrybucja Ryb Artur Deptuła, Mrągowo
‘Fish Distribution’ Artur Deptuła, Mragowo
ul. Sienkiewicza 12/17
11-700 Mrągowo
tel. +48 691-942-169
arturdeptula3@wp.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Firma od kilku lat zajmuje się dystrybucją przetworów z ryb, produkowanych przez
członka sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” Firmę Handlowo-Usługową „Gościniec” z Głodowa. Dostarcza ryby do odbiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, ale także do klientów spoza województwa, którym umożliwia
zakup produktów, których zasmakowali, będąc w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich
np. na wakacjach. Firma ma swoich zadowolonych odbiorców w całej UE, co w dużej
mierze przekłada się na promocję regionu.
The company has several years of experience in the distribution of the fishing
products produced by a member of the network ‘Culinary Heritage Warmia Mazury
Powiśle’ – a company „Gościniec” from Głodowo. The company provides fish to the
public from the Warmia and Mazury, but also to customers outside the region, which
allow them to purchase products already tasted, while their stay on vacation in the
region of the Great Mazury Lakes. The company has its satisfied customers Culinary
Heritage
across the EU, which contributes largely to the promotion of the region.
Europe
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81. Ekologiczne Gospodarstwo Hodowlane „Kozia Górka”, Klewno
k. Reszla / ‘Kozia Górka’ Organic breeding farm, Klewno near Reszel
Grażyna Burłucka
Klewno 75
11-440 Reszel
tel. +48 502 371 843
koziagorka@o2.pl
www.agrinpol.pl/kozia_gorka
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo zakupione w 1990 roku wprowadziło hodowlę kóz mlecznych. Na
37 ha prowadzi dwa główne kierunki: hodowlę kóz mlecznych oraz wyrób serka podpuszczkowego. Serek kozi – Reszelski z Koziej Górki – to doskonały i wysokiej jakości
ser podpuszczkowy dojrzewający, wyrabiany z zastosowaniem jedynie tradycyjnych
narzędzi i tradycyjnymi metodami. Kozie mleko pozyskiwane jest w warunkach rodzinnego ekologicznego gospodarstwa hodowlanego. Gospodarstwo posiada pełen
atest gospodarstwa ekologicznego. Pozyskanie mleka odbywa się metodą tradycyjną, a wieloletnie doświadczenie pozwala na kontynuację rodzinnej tradycji.
The farm was bought in 1990 and started breeding the milk goats. Within of 37 ha
premise two branches are led: milk goats breeding as well as manufacture of cheese
using rennet. The goat milk cheese – ‘Reszelski z Koziej Górki’ is a delicious and high
quality aged cheese manufactured using traditional tools and traditional method using rennet. The goat milk is obtained from the family ran ecological breeding farm.
The farm was given a full-extent certificate in ecological agriculture. The milk is obtained in a traditional way and thanks to a long-year experience may continue family
tradition.

82. Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Eko-Eden”, Praslity
k. Dobrego Miasta / ‘Eko-Eden’ Ecological Farm,
Praslity near Dobre Miasto
Bożena i Mariusz Sekulscy
Praslity 14
11-040 Dobre Miasto
tel. +48 89 616 13 16
bimsekulscy@wp.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo kupione w 1994 r. od razu wprowadziło uprawę roli i hodowlę zwierząt metodami ekologicznymi. Od 1995 r. gospodarstwo posiada pełen certyfikat rolnictwa ekologicznego. Uprawia rośliny, które były stosowane od tysięcy lat, takie jak
orkisz i płaskurka – jedne z najstarszych roślin chlebowych, czy łubiny i koniczyny, odgrywające od kilku stuleci ważną rolę w tradycyjnym gospodarstwie rolnym. Na 30 ha
prowadzi trzy kierunki: hodowlę kur niosek, uprawę warzyw gruntowych i ziemniaków, uprawę zbóż chlebowych z przeznaczeniem na wypiek chleba na zakwasie.
The farm was bought in 1994 and immediately implemented ecological agriculture
and animal raising. In 1995 the farm was granted a certificate in ecological agriculture. Genetically modified plants are not cultivated. The species which have been
cultivated for thousands of years such as spelt and cone wheat (emmer) – one of the
oldest bread plants are grown. Lupine and clover which have been playing an important part in a traditional farming for hundreds of years is also cultivated. Within of
30 ha premise works in three branches: extensive farming of laying hens fed with
farm food, raising of field vegetables and potatoes and finally cultivation of bread
cereals intended for baking of traditional sourdough bread.
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83. „Eko-Piekarnia” sp. z o.o., Wydminy / ‘Eko-Piekarnia’ Ltd., Wydminy
Franciszek Pawłowski
ul. Składowa 3F, 11-510 Wydminy
tel. +48 87 421 00 62
fax +48 87 421 00 26
www.ekopiekarnia.com.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–16.00
Open: Monday–Friday 7.00 a.m. – 4.00 p.m.
Firma kontynuuje ponad 60-letnią tradycję produkcji pieczywa w piekarni w Wydminach. Oferuje „Mazurskie Chleby Bio”, których podstawowym surowcem są mąki pozyskiwane ze zbóż ekologicznych z terenu Warmii i Mazur. Wyrób pieczywa odbywa
się metodą tradycyjną. Poleca tradycyjne i regionalne wyroby piekarnicze, których
receptury zostały przywiezione wraz z osadnikami na teren Warmii i Mazur z różnych
stron Polski, jak również z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, Lubelszczyzny. ,,Chleb
Słowiański” zwyciężył w 2009 r. w konkursie ,,Nasz Chleb” oraz w konkursie ,,Smaki
Warmii Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”. ,,Chleb Gryczany” w 2008 r. zwyciężył
w konkursie ,,Smaki Warmii Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”. ,,Bułka Małgorzatka” zdobyła w październiku 2010 r. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
The company continues over a 60-year-long tradition of baking bread in a bakery in
Wydminy. It offers Masurian Bio breads which are made of ecological flours obtained
from crops grown in ecological agriculture farms of the Warmia and Masuria. The
bread is made using traditional methods. It’s recommended to try the traditional bakery products of recipes brought here by the settlers coming to Warmia and Masuria
from different corners of Poland and abroad i.e. from Wilno, Grodno or Lublin regions.
In 2009 the ‘Slavic’ bread won the 1st prize in the ‘Our Bread’ contest and also in the
contest called ‘Tastes of Warmia, Masuria and Powiśle on the tables of Europe’. The
buckwheat bread won the ‘Tastes of Warmia Masuria and Powiśle on the tables of Europe’ contest in 2008 and in 2009 it won the 2nd prize in the ‘Our Bread’ contest. The
‘Roll Małgorzatka’ in October 2010 won the 1st prize in the Polish National Contest
Breads under the auspices of Minister of Agriculture and Rural Development.

84. Firma „EKO”, Tuczki k. Rybna / ‘Eko’ Company, Tuczki near Rybno
Piotr Hillar
Tuczki 35, 13-220 Rybno
tel./fax +48 23 696 76 90
phillar@wp.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Właściciel posiada ekologiczne gospodarstwo rolne od 1983 roku. Obecnie prowadzi
Młyn Wodny, który mieli zboża ekologiczne z naszego regionu na mąki razowe: żyto,
pszenicę, orkisz i grykę. Napędem młyna jest turbina wodna, która obecnie jest małą
elektrownią wodną. Nadwyżki energii niewykorzystane przez młyn są sprzedawane
do sieci w ramach energii odnawialnej. Młyn zbudowany został około roku 1888,
a w rękach rodzinnych znajduje się od 1910 roku. Obok powyższych działalności firma zajmuje się również agroturystyką. Do dyspozycji gości są trzy pokoje wyposażone w aneksy kuchenne i łazienki. Można tu gościć od 8 do 10 osób.
Since 1983 the owner has been in possession of an ecological farm. At present it also
operates a watermill where it mills only the following ecologically grown crops from our
region to produce wholemeal flours: rye, wheat, spelt and buckwheat. The mill is powered by a small water turbine working at present also as a small water power plant. Excess
energy which may not be consumed by the mill itself is sold as renewable energy (green
energy) to the local power distribution system. The mill was built in around 1888 and has
been owned by the family since 1910. Apart from the above-mentioned activities it operates the agritourist farm, too. It offers three rooms including adjoining kitchen and Culinary
Heritage
bathroom each. It has enough room for 8 to 10 persons’ stay.
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85. F.P.H.U. „EKKO”, Górowo Iławeckie
‘EKKO’ Company, Górowo Iławeckie
ul. Przemysłowa 3
11-220 Górowo Iławeckie
tel. +48 89 761 11 41
wojtek-maluchnik@wp.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Firma „EKKO” kontynuuje tradycje, zapoczątkowane w 1992 r. przez piekarnię „Maluchnik”– która od 2010 r. była członkiem sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Właściciel piekarni, Marek Maluchnik przekazał obiekt synowi – Wojciechowi. Obecnie działa pod nazwą „EKKO” i zajmuje się produkcją pieczywa tradycyjnego, słodkiego
i półsłodkiego. Pieczywo wytwarza wyłącznie według tradycyjnych metod z surowców
najwyższej jakości pochodzących z regionu Warmii i Mazur. Dba o różnorodność asortymentu, dzięki czemu każdego dnia wypieka produkty z rozmaitymi dodatkami, takimi jak
ziarna słonecznika, soi, dyni, lnu, sezamu, siemienia lnianego. Od kilku pokoleń metody
produkcji pozostają niezmienne. Głównym dostawcą mąk do piekarni jest młyn „Młynomag”, który jest członkiem sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”.
The company ‘EKKO’ continues the tradition, began in 1992, of the bakery ‘Maluchnik’, which since 2010 has been a member of the ‘Culinary Heritage Warmia Mazury
Powiśle’. The bakery owner Mr. Marek Maluchnik passed it to his son, Wojciech. Currently it operates under the name ‘EKKO’ and produces traditional bread, sweet and
semi-sweet. Bread is prepared solely by the traditional methods of high quality raw
materials from the region of Warmia and Mazury. It assures variety of bakery products: with various toppings, such as sunflower seeds, pumpkin, flax, sesame seeds,
soybeans and linseed. For several generations, the methods of production remain
unchanged. The main supplier of flour to the bakery is mill ‘Młynomag’, which is
a member of the ‘Culinary Heritage Warmia Mazury Powiśle’.

86. Firma „Mark”, Giżycko / ‘Mark’ Company, Giżycko
Łukasz Kiezik
ul. Słowiańska 32A, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 32 71
fax +48 87 428 40 91
biuro@markcukierki.pl
www.markcukierki.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–17.00, sobota 7.00–14.00
Open: Monday–Friday 7.00 a.m. – 5.00 p.m., saturday 7.00 a.m. - 2.00 p.m.
Firma produkuje słodycze z karmelu twardego, takie jak landryny o wielu smakach
oraz bakalie w karmelu. Firma „Mark” powstała z przekształcenia Mazurskiej Wytwórni Cukierków „Anna”, która od kilku dekad zajmowała się wyrobem słodyczy. Proces
produkcji oparty jest na starych recepturach. Wszystkie wyroby powstają ręcznie
z udziałem tylko naturalnych składników. Charakterystyczną cechą wyrobów jest ich
niepowtarzalna forma, tradycyjny smak oraz zapach. Oferta jest skierowana do osób
ceniących wyroby oryginalne, bazujące na tradycyjnych rzemieślniczych metodach
wytwarzania i recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
‘Mark’ company manufactures confectionery. ‘Mark’ specializes in production of sweets
made of hard caramel, such as: caramels in many taste and nuts in caramel. Company
was founded as a result of transformation of Mazurska Wytwórnia Cukierków ‘Anna’,
which has manufactured sweets for few decades. During the production they based on
traditional recipes and manual method of production. In product they use only natural
ingredients. Characteristic features of products include their form, traditional taste and
flavor. Business offer is directed to people who value original products, which are
based on traditional methods of manufacturing and recipes handed down.
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87. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Iława
‘Samopomoc Chłopska’, Communal co-operative, Iława
Henryk Dzierzęcki
ul. Grudziądzka 71
14-202 Iława
tel. +48 89 648 81 40
fax +48 89 648 81 56
gs@gs.ilawa.pl
www.gs.ilawa.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–14.00
Open: Monday–Friday 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
Spółdzielnia „SCH” w Iławie może poszczycić się 60-letnią tradycją. W piekarni produkowanych jest 12 rodzajów wysokiej jakości pieczywa. Aktualnie Spółdzielnia liczy
75 członków i zatrudnia 112 pracowników, w tym 14 uczniów, doskonalących swoje
umiejętności w zawodzie piekarza i sprzedawcy.
The co-operative is proud of its 60-year-long tradition. It manufactures twelve kinds
of high quality bread in our bakery. At present the co-operative has 75 members and
employs 112 workers, among them 14 apprentices in pursuit of excellence in baker’s
or seller’s occupation.

88. Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Gołdap
Gołdap Beekeepers Association, Gołdap
Andrzej Murzyn
ul. Szkolna 2A
19-500 Gołdap
gspapis@gmail.com
www.pszczelarze.net
Otwarte: cały rok
Open: all year
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą aktywnych pszczelarzy z terenu powiatu
gołdapskiego. Pasieki rozlokowane są między innymi na terenach Puszczy Rominckiej, Puszczy Boreckiej oraz obszarach należących do programu Natura 2000. Miód
pozyskiwany w regionie ma szczególną jakość, gdyż duża część miejscowych gospodarstw rolnych prowadzi tradycyjną formę uprawy roli, bez chemicznych oprysków i preparatów mogących znaleźć się w składzie miodu. W siedzibie w Gołdapi
stowarzyszenie posiada salę wyposażoną w profesjonalny sprzęt pszczelarski, gdzie
prowadzone są bezpłatne szkolenia dla dorosłych i dzieci, pogłębiające wiedzę na
temat pszczelnictwa, prawidłowej produkcji pszczelarskiej oraz ogromnej roli pszczół
zarówno w kształtowaniu środowiska naturalnego, jak i w rolnictwie. Praktyczne zajęcia edukacyjne prowadzone są w pasiekach członków stowarzyszenia.
The association is an organization of active beekeepers from the poviat of Gołdap.
The bee yards are located among the others within the Romincka Forest, Borecka
Forest and areas included in the Natura 2000 programme. Honey obtained in the
region is of a unique quality since majority of local farmers are traditional agriculture
followers. They do not use chemical spraying and other, preparations, which could
have been later found as honey ingredients. In its seat in Gołdap our association
has a conference room equipped with professional beekeeper equipment, where
the free training courses for children and adults take place. They may broaden their
knowledge on apiculture, proper apiary production and the important part the bees
play both in environment formation and in agriculture. The practical workshops are
conducted in the bee yards owned by association members.
Culinary
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89. Gospodarstwo Pasieczne Arkadiusz Potymko, Bartoszyce
Bee-keeping Farm Arkadiusz Potymko, Bartoszyce
Arkadiusz Potymko
ul. Wyszyńskiego 2/9
11-200 Bartoszyce
tel. +48 89 764 65 60
pasieka@potymko.pl
www.potymko.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Pasieka powstała w 2000 r. jest pasieką rodzinną. Mieści się w miejscowości Woryny,
na terenie bardzo czystym ekologicznie. Gnieżdżą się tam orły bieliki, czarne bociany.
Jest to pasieka wędrowna (część uli jest przewożona na pożytek np. rzepak, lipę, bobik, spadź, grykę). Specjalizuje się w produkcji miodu: lipowego, rzepakowego, wielokwiatowego, spadziowego, gryczanego. W swoim asortymencie posiada również
świece z wosku pszczelego, a także pyłek kwiatowy i kit pszczeli. Pasieka jest położona
w bardzo malowniczym miejscu, do którego można przyjechać aby skosztować i nabyć jej wyroby.
This family’s apiary was established in year 2000. It’s located in the village Woryny very ecologically clean area. This is the nest area of eagles, black storks. The apiary is
a wandering one (some hives are transported for the special floral source eg. rapeseed, linden, beans, honeydew, buckwheat). The farm specializes in the production of
honey: lime, rape, multiflorous, dew, buckwheat. It also makes a beeswax candles, as
well as pollen and propolis. The apiary is located in a very picturesque place. You are
invited to visit, taste and purchase the products.

90. Gospodarstwo Pasieczne „Bartnik Mazurski”, Kętrzyn
‘Bartnik Mazurski‘ Bee-keeping Farm, Kętrzyn
Robert Pucer
Gnatowo 4
11-400 Kętrzyn
tel. +48 89 751 27 76
bartnikmazurski@wp.pl
www.bartnikmazurski.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo pasieczne jest firmą rodzinną z wielopokoleniową tradycją. Pierwsze
pasieki powstały w 1957 r. Stworzył je pszczelarz z potrzeby serca i zamiłowania do
przyrody. Dzięki niemu, jego pasji i szacunkowi do przyrody do dzisiaj są kontynuowane rodzinne tradycje oraz podtrzymywany ginący i powoli zapominany zawód
pszczelarza. Naturalne środowisko, różnorodność kwiatów, drzew i ziół sprawia, że
miody mają wyjątkowy smak i aromat. Miód lipowy z Barcji uzyskał prawo używania
wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Jakość Tradycja”. Wysoką jakość miodów potwierdza również wpisanie miodu lipowego z Barcji oraz miodu wielokwiatowego z Barcji na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
The farm is a family bee-keeping with multigenerational tradition. The first apiary
was established in 1957. Beekeeper created them from the heart and love to the nature. Thanks to him, his passion and respect for the nature are continued to this day.
The family tradition is maintained as well as forgotten profession of beekeeper. The
natural environment, the variety of flowers, trees and herbs makes honey’s unique
flavor and aroma. ’Lime honey from Barcja’, is entitled to use the common quality
mark ’Quality Tradition’. The high quality of honey is also confirmed by the inclusion
of ’Lime honey from Barcja’ and ’Polyfloral honey from Barcja’ of list of traditional
products maintained by the Ministry of Agriculture and Rural Development.
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91. Gospodarstwo Pasieczne „Mazurska Pasieka Kalejta”, Olecko
‘Mazurska Pasieka Kalejta’, Bee-keeping Farm, Olecko
Szymon Kalejta
ul. Zielona 3a
19-400 Olecko
tel. +48 510 438 212
mazurskapasieka@op.pl
Otwarte: cały rok
Open: all year
Gospodarstwo pasieczne powstało w 1952 r. Zostało założone przez nestora rodu –
Stanisława Kalejtę – dziadka obecnego właściciela. Pszczelarstwo było pasją dziadka,
która trwa do dnia dzisiejszego. Jego praca została doceniona i opisana w książce
„Pszczelarstwo na Białostocczyźnie”. W 1975 roku do dziadka dołączył ojciec właściciela – Wiesław. Obecny właściciel wraz z bratem od ok. 1998 r. zaczęli od dziadka pobierać nauki z pszczelarstwa, które stało się dla nich pasją i rodzinną tradycją. Pasieki
położone są na terenie Mazur Garbatych, głównie na ziemi oleckiej, która należy do
nielicznych zakątków, łączących w sobie piękno krajobrazu, specyficzny mikroklimat
oraz różnorodność szaty roślinnej. Pasieka posiada w swojej ofercie miód wielokwiatowy, lipowy, gryczany oraz inne miody odmianowe.
The apiary was founded in 1952. It was established by the doyen of the family –
Stanisław Kalejta – grandfather of the current owner. Beekeeping has become a passion of grandfather which he continues to this day. His work has been recognized
and described in the book ‘Beekeeping in the Bialystok region’. In 1975, the owner’s
father – Wiesław joined the family business. From about 1998 the current owner and
his brother started learning of beekeeping from their grandfather and beekeeping
has become a passion for them and the family tradition. The apiaries are located in
the area of Mazury Garbate, mainly in the District of Olecko, which belongs to the
few places that combine the beauty of the landscape, specific microclimate and flora
diversity. The apiary offers polyfloral, lime, buckwheat and other honeys.

92. Gospodarstwo Pasieczne „Mostkowo”, Nowe Kawkowo
‘Mostkowo‘ Bee-keeping Farm, Nowe Kawkowo
Ewa i Dariusz Napierała
Nowe Kawkowo
11-042 Jonkowo
tel. /fax +48 89 512 85 05
edm-napierala@o2.pl
Otwarte: cały rok
Open: all year
Gospodarstwo pasieczne „Mostkowo” posiada około tysiąca uli i jest firmą rodzinną.
Zajmuje się pasiekami wędrownymi, dlatego produkuje miody w kilku odmianach.
Największe ilości pozyskuje w asortymentach: miód wielokwiatowy, lipowy, rzepakowy i gryczany. Miodami niszowymi są: miód faceliowy, spadź iglasta oraz miód
wrzosowy. Miody z pasieki cieszą się dużym powodzeniem. Można je nabyć m.in.
w sklepie ze zdrową żywnością „Wegetarianin” w Olsztynie. Oprócz miodów w gospodarstwie można zakupić wosk oraz kit pszczeli.
‘Mostkowo’ Bee-keeping farm is a family business and has about a thousand hives.
These are the wandering apiaries and they produce honey in several varieties,
mainly: multiflorous honey, lime honey, rape honey and buckwheat honey. Not
well known honeys are: phacelia honey, coniferous honeydew and heather honey. Honey from the apiary is very popular. You can buy it in the health food store
‘Wegetarianin’ in Olsztyn. In addition to the honeys at the farm you can buy Culinary
Heritage
beeswax and propolis.
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93. Gospodarstwo Pasieczne „Wigor”, Rogity k. Braniewa
Wigor Bee-keeping Farm, Rogity near Braniewo
Irena i Bogusław Wawryszczuk
Rogity 3a
14-500 Braniewo
tel. +48 55 243 59 32
pasieka-wigor@wp.pl
www.wigorbraniewo.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości miodów, pozyskiwanych z pożytków regionu Warmii i Mazur. Pasieka posiada 100-letnią tradycję, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Pozyskiwanie miodu odbywa się metodą tradycyjną, a wieloletnie doświadczenie pozwala na wzorową kontynuację rodzinnej
tradycji. W ofercie sprzedaży posiada m.in. miód wielokwiatowy, lipowy, gryczany
i spadziowy.
The apiary farm specializes in production of the highest quality honeys obtained
from the honey crops of Warmia and Masuria. The apiary of 100-year-long tradition
has been passed from generation to generation. It obtains the honeys in traditional
way and thanks to a long-year experience the owners may continue the family tradition in an excellent way. In the offer you may find among the others the following
products: multiflower honey, linden honey, buckwheat honey and forest honey.

94. Gospodarstwo Pszczelarskie „Miody Mazur”, Gołdap
Beekeeping Farm ‘Miody Mazur’, Gołdap
Osiedle Młodych 6/13
19-500 Gołdap
tel. +48 500 037 376
kontakt@miodymazur.pl
www.miodymazur.pl
Otwarte: cały rok
Open: all year
Gospodarstwo Pszczelarskie „Miody Mazur” z Gołdapi od lat uzyskuje miód z terenów
Puszczy Rominckiej, a także rezerwatu Tatarska Góra. Oferowane miody to najwyższej
jakości specyfiki. Dzięki ogromnej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie
oraz zapałowi młodych pszczelarzy miód uzyskuje unikatowe właściwości. Miód
z Gospodarstwa Pszczelarskiego „Miody Mazur” jest w 100% naturalnym produktem
pszczelim.
Beekeeping Farm ‘Miody Mazur’ produces honey from the Romincka Forest and Tatar
Mountain Reserve. This honey is the highest quality product. The special quality of
honey harvested in our district is the result of traditional form of cultivating fields carried by our farmers. Beekeeping Farm‘s honey is 100% of natural bee product.
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95. Gospodarstwo Rolne Anna Rudziewicz, Zatyki k. Gołdapi
Farm of Anna Rudziewicz, Zatyki near Gołdapia
Anna Rudziewicz
Zatyki 9
19-500 Gołdap
tel./fax +48 87 615 09 70
rudziewicz@op.pl
Otwarte: cały rok
Open: all year
Gospodarstwo Rolne położone jest tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim. To
prawdziwe królestwo – 220 hektarów sztucznych stawów pełnych ryb i 300 hektarów
absolutnej dziczy. Na farmie żyje: 500 matek danieli, 100 matek jeleni europejskich,
50 matek jeleni mandżurskich, marale (pierwsze w Europie gniazdo jelenia marala),
jaki, muflony, dzikie konie Przewalskiego, tarpany, dziki i świniodziki. Nad głowami latają czaple, żurawie, kormorany, a coraz częściej też bieliki. Gospodarstwo przyjmuje
gości, którzy oprócz aktywnego wypoczynku połączonego z bezkrwawym, fotograficznym safari, chcą – na specjalne zamówienie – spróbować wędzonych na miejscu
ryb, bigosu z dziczyzną, domowych pasztetów albo pieczeni z dzika oraz przetworów
z dziczyzny hodowlanej.
The farm is located almost at the border with the Kaliningrad District. It is a real
kingdom – 220 hectares of man-made ponds full of fish and 300 hectares of absolute wilderness. At the Rudziewicz family estate live: 500 mother females of fallow
deer, 100 mother females of red deer, 50 mother females of Sika deer (spotted deer),
maral deer (first in Europe nest of maral deer), yaks, mouflons, Przewalski’s horses,
wild Tarpans, wild boars and hybrid swine. Above the heads fly herons, cranes and
great cormorants. You may also see white-tailed eagles more and more often. The
farm is focused on guests who wish, apart from active recreation combined with
a bloodless, photo-safari, to try fish smoke-cured on place, bigos (Polish cabbage
stew) with venison, homemade pates or wild boar roast and the venison preserves
made of the livestock.

96. Gospodarstwo Rolne Elżbieta i Andrzej Symonowicz,
Praslity k. Dobrego Miasta / Agriculture Farm Elżbieta and Andrzej
Symonowicz, Praslity near Dobre Miasto
Elżbieta i Andrzej Symonowicz
Praslity 12
11-040 Dobre Miasto
tel. +48 89 616 22 08
serypraslickie@o2.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo rolne o powierzchni 22 ha położone jest na Warmii, w miejscowości
Praslity, gmina Dobre Miasto. Od 2008 roku w gospodarstwie prowadzona jest produkcja serów podpuszczkowych z mleka krowiego, pozyskanego od własnych krów.
Sery produkowane są w zagrodowej serowni z pełnotłustego, pasteryzowanego mleka. W ofercie znajduje się: ser wędzony „Zadymer”, ser ziołowy, ser śmietankowy oraz
żółty „Praslicki” ser dojrzewający.
Agriculture Farm with an area of 22 ha is located in Warmia, in Praslity near Dobre
Miasto. Since 2008, the farm has produced rennet cheese from cow’s milk, collected
from their own cows. The cheese is made in farm cheese dairies, with full-fat, pasteurized milk. The offer includes: smoked cheese ‘Zadymer’, herbal cheese, creamy cheese
and yellow ‘Praslicki’ – ripened cheese.
Culinary
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97. Gospodarstwo Rolne „Mazurskie Smaki”, Marcinkowo
k. Mrągowa / ‘Mazurskie Smaki’ Agriculture Farm,
Marcinkowo near Mrągowo
Sławomir Olender
Marcinkowo 33, 1-700 Mrągowo
tel. +48 89 741 87 53
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo o powierzchni 45 ha, położone jest w centrum wioski Marcinkowo koło
Mrągowa. Zajmuje się produkcją trzody chlewnej (60 macior rasy pbz w cyklu zamkniętym) i uprawą ziemi. Zboże wyprodukowane w gospodarstwie stosowane jest do produkcji pasz. Wykorzystuje tuczniki do produkcji wyrobów wędliniarskich, takich jak: wędzony
baleron, polędwica, boczek, szynka, kiełbasa wędzona i biała, golonka parzona, pasztet, salceson, kaszanka, galareta. Produkty te oparte są na starych przepisach przekazanych przez
babcię właściciela. Wędliny są wędzone w wędzarni opalanej drewnem olszowym.
The farm of 45 ha area is located in the middle of the village of Marcinkowo near Mrągowo.
The pigs are bred (at present there are 60 sows of the Polish white lopeared breed kept in
the close cycle) and farm. The own grain crop for manufacture of fodder. The owners use
their porker for manufacture of processed meat products such as: smoked ham, sirloin, bacon, ham, smoked sausage, raw farm sausage, steamed knuckle of pork, pate, brawn, black
pudding and aspic. These products are based on the recipes of the owner’s grandmother.
All the cold meat and sausages are smoked in a smokehouse using alder wood.

98. Gospodarstwo Rolne „Nad Arem”, Kierźliny k. Barczewa
‘Nad Arem’ Agriculture Farm, Kierźliny near Barczewo
Helena Wróblewska
Kierźliny 7, 11-010 Barczewo
tel./fax +48 89 514 10 67
nadarem@op.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w hodowli kóz oraz w przetwórstwie mleka koziego.
Jest to unikatowe połączenie. Prowadzona mleczarnia przetwarza tylko i wyłącznie
mleko uzyskane od kóz z własnej hodowli. Dzięki temu produkty są najwyższej jakości. Hodowla kóz oraz przetwórstwo ich mleka są wpisane w tradycję Warmii. Od
wieków kozy towarzyszyły mieszkańcom Warmii. Właścicielce gospodarstwa zwierzęta towarzyszą od 20 lat. Kozy wypasane są na warmińskich łąkach, gdzie cieszą się
swobodą tak długo, jak pozwala na to pogoda. Gdy chłód zimowych dni zagania je
do koziarni, żywione są sianem i owsem uzyskiwanymi z okolicznych, warmińskich
ziem. Przetwórstwo w gospodarstwie łączy przeszłość z nowoczesnością. Wytwarzane wyroby tradycyjne: sery, twarogi, masło, są zgodne ze starymi recepturami. Jednocześnie gospodarstwo korzysta z dorobku nowoczesności – nowej, dostosowanej do
standardów Unii Europejskiej przydomowej mleczarni.
The farming enterprise is focused on goats’ breeding and processing of goat milk. It is
a unique combination. The dairy ran by us processes only the milk obtained from our
goats. This is how the owners make sure that all the products to offer are of the highest
quality. Breeding of goats and processing of their milk has become an inherent part of the
Warmian traditions. The goats have been accompanying the inhabitants of Warmia for
ages. These animals are the companions for 20 years now. In breeding the farm focuses
on tradition and nature. The goats are pastured on Warmian meadows where they can
enjoy themselves and their freedom as long as the weather is good. When the cold winter
days make them go back to goat stable they are fed with hay and oats obtained from surrounding Warmian lands. In processing of their milk past with modern technologies are
combined. Traditional products according to traditional recipes: cheese, cottage cheese
and butter are manufactured. At the same time the farm takes advantage of current
achievements – new adjacent dairy adjusted to the European Union standards.
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99. Gospodarstwo Rolne „Zielona Dolina”, Łęgno k. Dobrego Miasta
‘Zielona Dolina‘ Ecological Farm, Łęgno near Dobre Miasto
Małgorzata Nienartowicz
Łęgno 32
11-040 Dobre Miasto
tel./fax +48 89 5129 443
malgorzata.nienartowicz@gmail.com
Otwarte: cały rok / Open: all year
„Zielona Dolina” to gospodarstwo rodzinne o powierzchni 100 ha, położone na Warmii w Łęgnie, niedaleko Dobrego Miasta nad zasobnymi w ryby rozlewiskami. Zajmuje się hodowlą kur „zielononóżki kuropatwianej”, znoszących bardzo dobre i smaczne
jaja – o obniżonej zawartości cholesterolu. Na łąkach pasą się konie. Uprawia zboża:
orkisz, owies, pszenicę, żyto i inne rośliny, którymi karmi zwierzęta. Właścicielka stara
się, żeby gospodarstwo funkcjonowało w zgodzie z prawami natury.
‘Zielona Dolina’ (‘Green Valley’), the domestic farm has an area of hectares in Warmia region in Łęgno near Dobre Miasto, close to plentiful fish lakes. Pedigree hens
(‘Zielononóżka kuropatwiana’) are bred which lay delicious and healthy eggs with
lowered content of cholesterol. The horses are grazed on meadows. The crops are
grown: spelt, oat, rye and other plants which are used to feed the animals. The farm
do its best to function with the laws of nature.

100. Gospodarstwo Rybackie Iława Spółka z o.o., Iława
‘Iława’ Fish Farm Ltd., Iława
ul. Sienkiewicza 28
14-200 Iława
tel. +48 89 648 28 62
fax +48 89 649 55 69
rybilawa@vp.pl
www.grybilawa.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00 / Open: Monday–Friday 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
Gospodarstwo prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową ryb żywych, świeżych, wstępnie przetworzonych i wędzonych pochodzących z odłowów z dzierżawionych jezior.
W ofercie tej dominuje węgorz, szczupak, sandacz, okoń, karaś, płoć, leszcz. Gospodarstwo posiada również obiekty stawowe w miejscowościach: Mokre, Łodygowo,
Rakowice, gdzie prowadzona jest hodowla oraz sprzedaż ryb konsumpcyjnych i materiału zarybieniowego. Gospodarstwo jest pod stałą opieką weterynaryjną. Ryby pochodzą z obiektów wolnych od chorób zakaźnych. Gospodarstwo Rybackie w Iławie
to również 40 malowniczo położonych i wędkarsko atrakcyjnych jezior.
The Fish Farm leads a retail sale and a wholesale of fish which are alive, fresh, initially
processed and smoked. They come from its fishing lake areas. The offer is dominated
by the fish like an eel, a pike, a perch, a crucian, a roach, a bream. The Fish Farm also
possess pond objects such as: Mokre, Łodygowo, Rakowice, where a breed and a sale
of consumable fish and a fishing material are carried out. The farm is under constant
vet care and control. All the fish come from the objects which are infection diseases
free. The Fish Farm in Iława is owned of forty picturesque fishing attractive lakes.
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101. Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki” sp. z o. o., Mikołajki
‘Mikołajki’ Fish Farm Ltd., Mikołajki
ul. Mrągowska 14
11-730 Mikołajki
tel. +48 87 421 63 32
fax +48 87 421 63 35
gospodarstworybackie@poczta.onet.pl
www.ryby-mikolajki.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową ryb żywych, świeżych, czyszczonych i wędzonych. Ryby wędzone są na gorąco, drewnem olchowym, w specjalistycznych komorach wędzarniczych. W ofercie dominują: węgorz, sielawa, sieja, sum,
troć, tołpyga, leszcz. Złocisty kolor, intensywny aromat i fenomenalny smak świeżo
wędzonej ryby znane są nie tylko w okolicy. Gospodarstwo prowadzi również małą
gastronomię – smażalnię ryb, gdzie serwowane są pyszne świeże ryby z własnych
odłowów. Tu ryby są najświeższe, bo na patelnię trafiają zaraz po złowieniu przez rybaków, bez magazynowania i transportowania. Doświadczone kucharki przygotowują niezmiennie pyszne rybki, które można konsumować popijając zimne piwo w cieniu smażalni, tradycyjnie krytej trzciną. Z wielogatunkowej mieszanki ryb i warzyw
przygotowywana jest zupa rybna o niezapomnianym smaku i aromacie.
The fish farm sells live, fresh, prepared and smoked fish in retail and wholesale. Fish
are smoked in special smoke-boxes using alder wood. The following fish prevail in
the offer: eel, vendace, common whitefish, catfish, lake trout, silver carp, carp bream.
They are famous for their golden colour, intensive aroma and phenomenal taste of
freshly smoked fish known not only in the region. A small catering facility is operated
– a fish bistro where freshly caught fish is served – only the fish of own netting. The
fish are the most fresh because they land on the pan right after their catching by the
fishermen – they are neither stored nor transported. The experienced cooks prepare
the fish of always the same delicious taste, which you may consume with cold beer
in the shade of a traditional cane roof of the bistro. The farm makes a fish soup of an
unforgettable flavour and aroma using multi-species mix of fish and vegetables.

102. Gospodarstwo Rybackie Ostróda sp. z o.o., Warlity Wielkie
k. Ostródy / ‘Ostróda’ Fish Farm Ltd., Warlity Wielkie near Ostróda
Krzysztof Skorupa
Warlity Wielkie 9, 14-100 Ostróda
tel./fax +48 89 646 14 01
+48 89 646 14 02
gro@gro.ostroda.pl
www.gro.ostroda.pl
Otwarte: 7.00–15.00 / Open: 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
W skład dzierżawionego przez Gospodarstwo Rybackie Ostróda obiektu wchodzi
6000 ha jezior oraz stawowy ośrodek zarybieniowy o powierzchni 90 ha i wylęgarnia
ryb, która daje możliwość produkowania materiału zarybieniowego na większą skalę.
W gospodarstwie hoduje się głównie sielawę, szczupaka, sandacza, karpia. Prowadzona jest również sprzedaż ryb świeżych. Ponadto organizowane są też liczne ogólnopolskie zawody spinningowe i sprzedawane zezwolenia na połowy dla wędkarzy
zamiejscowych.
The facility leased by the ‘Ostróda’ Fish Farm includes 6000 ha of lakes, stocking ponds
of 90 ha, as well as fish hatchery which allows producing stocking material on a large
scale. In the farm mainly vendace, pike, zander and carp are bred. Fresh fish are also
sold. National spinning contests and sale spinning permits for non-resident anglers are organized, too.
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103. Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o., Ełk
Fish Farm Ltd., Ełk
ul. 11 Listopada 61
19-300 Ełk
tel./fax +48 87 610 21 71
www.rybackie.elk.pl
Otwarte: codziennie w godz. 7.00–18.00
Open: every day 7.00 a.m. – 6.00 p.m.
Gospodarstwo Rybackie w Ełku prowadzi działalność w zakresie chowu, hodowli
i sprzedaży ryb słodkowodnych. W 2007 roku oddano do użytku sklep firmowy i nowoczesną przetwórnię, spełniającą światowe wymagania weterynaryjne, co daje
jej mocną pozycję na rynku ryb świeżych, patroszonych, mrożonych i wędzonych.
Hodowla ryb konsumpcyjnych, a także materiału zarybieniowego jest prowadzona
w stawach położonych w pobliżu miejscowości: Knyszyn, Czechowizna, Ruda, Poryte Jabłoń. Ryby z gospodarstwa mają wyjątkowe walory smakowe, ponieważ są
hodowane na naturalnych pokarmach i dokarmiane zbożem, pochodzą z czystych
wód regionu.
The Fish Farm in Ełk breeds raises and sells freshwater fish. In 2007, a retail outlet
was opened with a modern processing plant which conforms to the international
veterinary requirements. That gave the company a strong position on the market
of fresh, dressed, frozen and smoked fish. Breeding fish for the food industry as well
as stocking material is conducted in ponds located near the towns of Knyszyn,
Czechowizna, Ruda, Poryte Jabłoń. Fish of the farm have unique flavour as they are
bred using natural feed supplemented with grains. They come from pure waters
of region.

104. Gospodarstwo Rybackie sp. z o.o., Mrągowo
Fish Farm Ltd., Mrągowo
ul. Młodkowskiego 22
11-700 Mrągowo
tel. +48 89 741 34 22
gospryb@onet.eu
Otwarte: cały rok
Open: all year
Gospodarstwo Rybackie w Mrągowie to 60 malowniczych i rybnych jezior, udostępnionych do wędkowania przez cały rok. Codziennie rano do magazynu trafiają najszlachetniejsze gatunki ryb jeziorowych odławianych przez rybaków. Węgorz, sielawa,
sandacz, szczupak czy lin w pełni zaspokoją gusta smakowe każdego klienta ceniącego dobrą żywność. „Dbaj o zdrowie, jedz ryby”. Gospodarstwo posiada 100-hektarowy kompleks stawowy, gdzie karp królewski nabiera wyśmienitego smaku, pływając
w czystej wodzie i jedząc doskonałą polską pszenicę. Hodowane są również jesiotry
i pstrągi, które po uwędzeniu w tradycyjnej wędzarni drewnem olchowym, smakują
wybornie. „Ryby dziś złowione, dziś uwędzone i dziś zjedzone” – to dewiza gwarantująca najwyższą jakość produktów.
The Fish Farm in Mrągowo includes 60 picturesque lakes, full of fish, available for fishing throughout the year. Every morning, great fish caught by fishermen are imported
into the warehouse. An eel, a whitefish, a zander, a pike and a tench fully satisfy the
tastes of each customer who appreciates good food. The farm has a 100 hectares
pond complex, where carp grows. They become delicious because they swim in
clean water and eat great polish wheat. In ponds are also bred sturgeon and trout.
Fish are smoked in a traditional smokehouse with the use of alder wood and taste
delicious. ‘The fish are caught, smoked and eaten today’ – it’s the motto of ensur- Culinary
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105. Gospodarstwo Rybackie Szwaderki sp. z o.o., Swaderki
k. Olsztynka / Fish Farm Szwaderki, Ltd., Swaderki near Olsztynek
Mirosław Tymoszczuk
Swaderki 13A/1
11-015 Olsztynek
tel./fax +48 89 519 91 55
ryby@szwaderki.pl
www.szwaderki.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Gospodarstwo rybackie posiada 60-letnią tradycję. W jego skład wchodzą: 83 jeziora
o łącznej powierzchni 5,6 tys. ha udostępnione do wędkowania z łodzi, brzegu i lodu.
Prowadzi hodowlę takich gatunków ryb jak: karp, jesiotr, sandacz, lin, jaź złota, orfa,
boleń, szczupak, sieja, sielawa. Gospodarstwo dysponuje nowoczesną przetwórnią
ryb, wytwarzającą produkty rybne wg norm Unii Europejskiej. Prowadzi także sprzedaż ryb świeżych oraz smażalnię, w której ryby z codziennej dostawy i odłowów nocnych są smażone i wędzone.
The fish farm is a farm of a 60-year-long tradition. It includes: 83 lakes of total surface of
5.6 thousand ha made available for angling using boats, sitting on the shore or on ice.
The following fish species are bred: carp, sturgeon, zander, tench, orfe, asp, pike, common whitefish and vendace. The farm is equipped with modern processing devices
producing fish products according to the requirements of European Union standards.
The farm sells fresh fish and operates a fish bistro in which fish from everyday supply of
fish caught previous night are offered, as well as fried and smoke-cured fish.

106. Gospodarstwo w Turówku k. Kozłowa
Farm in Turówko near Kozłowo
Alicja Eidtner
Turówko 18
13-124 Kozłowo
tel. /fax +48 89 626 80 27, 698 671 897
a.eidtner@agrint.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
W chwili obecnej gospodarstwo prowadzi produkcję roślinną, uprawia: żyto, rzepak,
pszenżyto, owies i grykę. Prowadzi ekologiczną uprawę warzyw i ziół. Robi przetwory
ze starych odmian owoców, które pochodzą z własnego sadu. Szczególnie rozwija się
w przetwarzaniu ogórków: kiszone, konserwowe, pikle. Rozwija hodowlę drobiu, którą prowadzi metodą gospodarską przyzagrodową. Zwierzęta karmi paszami pochodzącymi z własnego gospodarstwa. Hoduje: kury zielononóżki, kaczki, gęsi suwalskie,
drób ogólnoużytkowy, ciemne indyki. Posiada dworek, który jest w fazie ukończenia
i niedługo zostanie uruchomiona działalność pensjonatowo-hotelarska z własnymi
usługami gastronomicznymi. Do przygotowywania dań i potraw będą używane surowce i produkty pochodzące z własnego gospodarstwa.
At present the farmstay works in the branch of plant production. The followings are
cultivated: rye, rapeseed, triticale, oats and buckwheat as well as vegetables and herbs
in an ecological way. They preserve fruit from the orchard where are grown classic,
old species. The quick development in the branch of cucumber processing may be
noticed: they produce cucumbers fermented in brine, preserved and pickled. Poultry
breeding using the natural method of extensive farming are also developed. The animals are fed with fodder manufactured in the farm. Greenfoot hens, ducks, Suwałki
geese, general purpose poultry breeds and turkeys of dark feathers are raised. They
are the owners of a manor, which will soon be completed and enable to start hotel
activity with own catering services. For preparation of all dishes the owners use
products originating from their farm.
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107. Masarnia Warmińska, Gady k. Dywit
Warmian Butchery, Gady k. Dywit
Szymon Masłowski
Gady 24 A
11-001 Dywity
tel. +48 792 220 240
szymonmaslowski@gmail.com
Otwarte: cały rok / Open: all year
Masarnia Warmińska powstała w 2012 r. Jest wynikiem pasji i zamiłowania właścicieli
do dobrych, tradycyjnych produktów. Receptury stosowane w zakładzie są doskonalone tak, aby przywoływać wspomnienia z dzieciństwa. W masarni wytwarzane są
kiełbasy zrobione w 100% z mięsa, bez żadnych chemicznych dodatków. Wędzone
są schaby, szynki, karczki, boczki w tradycyjnej murowanej wędzarni, wyłożonej wewnątrz drewnem. Długotrwały proces wędzenia dymem olchowo-bukowym nadaje
wyrobom charakterystyczny, niepowtarzalny smak i aromat oraz ciemnozłoty kolor.
Warmian Butchery was established in 2012 as the result of passion and love of the
owners to good, traditional products. The recipes used at the plant are improved
so that evokes childhood memories. Sausages are made of 100% meat without any
chemical additives. The plant produces a wide range of meat products e.g.: hams,
yokes in a traditional brick smokehouse, lined inside by wood. Long-term of smoking process using alder and beech wood gives the products their distinctive, unique
flavour, aroma and golden-brown colour.

108. „Mazurskie Miody”, Tomaszkowo k. Stawigudy
’Mazurskie Miody‘, Tomaszkowo near Stawiguda
Bogdan Piasecki
Tomaszkowo 47
11-034 Stawiguda
tel. +48 89 513 64 13
fax +48 89 513 64 34
info@mazurskiemiody.pl
www.mazurskiemiody.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.30–15.30 / Open: Monday–Friday: 7.30 a.m. – 3.30 p.m.
„Mazurskie Miody” to firma o wieloletniej tradycji pszczelarskiej, prowadząca na szeroką skalę pozyskiwanie różnorodnych gatunków miodów pszczelich o najwyższej
jakości i wyjątkowych wartościach odżywczych. Początki firmy sięgają 1964 r., w którym właściciel firmy, Bogdan Piasecki, założył pasiekę. Obecnie posiada własne, nowoczesne laboratorium zakładowe i współpracuje z Katedrą Pszczelnictwa Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Produkuje miody pszczele przede wszystkim
z regionu Warmii i Mazur. W stałej ofercie ma m.in. miód wielokwiatowy, spadziowy,
gryczany, lipowy, akacjowy, wrzosowy, obsypane nagrodami miody pitne naturalne
(niesycone) – niepoddawane obróbce termicznej oraz wódki i miodówki na bazie
naturalnych składników. W II kwartale 2011 roku na rynku pojawiła się nowość w Polsce – Warmińska Okowita Miodowa i Mazurska Okowita Miodowa.
‘Masurian Honey’ is a firm of long-lasting bee-keeping tradition. It specializes in the
production of good quality honey – a variety of kinds and exceptional nutritious value.
The beginning of the firm dates back to 1964, when the present owner established his
first apiary. At present, the company has its own modern laboratory and co-operates
with the Apiculture Division of the University of Warmia and Masuria. It produces honey
mainly from the region of Warmia and Masuria and in the constant offer it has: multiflowerd, honey-dew, buckwheat, lime, acacia and heather honey. It produces also natural meads which aren’t heat treated and honey spirits on base of natural components.
In the second part of 2011 year on polish market have appeared new products: Culinary
Heritage
Warmińska Honey Okovita and Mazurska Honey Okovita.
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109. Młyn Gospodarczy Adam Tubis, Bażyny k. Ornety
Economic Mill Adam Tubis, Bażyny near Orneta
Adam Tubis
Bażyny 37
11-130 Orneta
tel./fax +48 55 242 27 15
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–16.00
Open: Monday–Friday 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Młyn rodzinny istnieje od 1957 roku. Po modernizacji przeprowadzonej w roku 1980,
oferuje szeroki asortyment mąk pszennych i żytnich. Mąka jest zupełnie naturalna
– bez polepszaczy. W ostatnich latach zakres produkcji został poszerzony o mąkę
orkiszową i łubinową, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Do produkcji młyn
wykorzystuje zboża uprawiane na Warmii i Mazurach.
The mill belongs to the family since 1957. After the modernization in 1980 they offer a wide range of wheat – flour and rye – flour. The flour is totally natural, without
the adjuvants. In the past few years the mill has widen the range of production on
spelled – flour and lupine – flour, which is an area of interest. Cereal from Warmia and
Masuria are used in production.

110. „Młynomag” s.j., Grodzki Młyn k. Reszla
‘Młynomag’, Grodzki Młyn near Reszel
Joanna Myszkowska,
Witold Stępień, Andrzej Rezanko
Grodzki Młyn 3, 11-440 Reszel
tel. +48 89 755 10 61
tel./fax +48 89 755 00 27
biuro@mlynomag.pl
www.mlynomag.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–16.00/ Open: Monday–Friday: 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Młyn produkuje mąkę już ponad 600 lat. To jeden z najstarszych działających młynów
w Polsce. Bogata historia tego miejsca zobowiązuje. Dlatego firma dokłada wszelkich
starań, aby produkty były najwyższej jakości. W ofercie znajduje się pełen asortyment
mąk pszennych i żytnich – zarówno workowanych, przeznaczonych do piekarń i zakładów przetwórczych, jak również paczkowanych. Mąka jest w 100% naturalna – bez
polepszaczy. Do produkcji stosowana jest pszenica i żyto pochodzące z terenu Warmii i Mazur. Rocznie na rynek regionu trafia ponad 12 tys. ton produktów „MŁYNOMAG”. Firma posiada certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Żywności ISO 22000: 2005.
The mill has been producing flour for more than 600 years. It is one of the oldest
working mills in Poland. The rich history of this place obligates – as in the old saying – ‘nobility obligates’. Therefore, they do their best to offer always the products of
the highest quality. The mill offers a full range of wheat and rye flour types – packed
in bags, intended for bakeries and processing plants and packed in one kilo packs,
too. All the flours are 100% natural products without any additives. In the production
process they use only wheat and rye originating from the Warmia and Masuria region. The regional market is supplied with 12 thousand tons of MŁYNOMAG products
each year. They have a certified food safety management system complying with
ISO 22000: 2005 standard.
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111. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku
District Dairy Co-operative in Olecko
Anna Łuczko-Staszków
ul. Wojska Polskiego 10, 19-400 Olecko
tel. +48 87 520 22 82, 520 22 81
fax +48 87 520 20 28
osmolecko.zbyt@wp.pl
www.osmolecko.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00 / Open: Monday–Friday: 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku powstała w latach 20. ubiegłego stulecia. Obecnie bazę surowcową Spółdzielni stanowi około 700 producentów z Warmii,
Mazur i Powiśla, dostarczających ponad 50 mln litrów mleka rocznie. Wiodącym produktem Spółdzielni są sery dojrzewające typu holenderskiego. Produkuje też masło,
mleko, twaróg, śmietanę, maślankę i cukierki krówki. „Masło naturalne z Warmii Mazur
i Powiśla” oraz „Ser twarogowy naturalny z Warmii Mazur i Powiśla” uzyskały prawo
używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Jakość Tradycja” uznanego
krajowego systemu wyróżniania żywności wysokiej jakości.
The District Dairy Co-operative in Olecko was established in the twenties of the past
century. At present the raw material supply base includes approximately 700 manufactures from the area of Warmia, Masuria and Powiśle supplying each year more than
40 million liters of milk. The main product of our co-operative is aged cheese of Dutch
type. The company also manufactures butter, milk, cottage cheese, cream, buttermilk
and fudge candies. The ‘Natural Butter of Warmia, Masuria and Powiśle’ and ‘Natural
Cottage Cheese of Warmia, Masuria and Powiśle’ were given the right to jointly use
the ‘Quality – Tradition’ trademark. It is a trademark of an acknowledged national system of marking high quality food.

112. Pasieka Dziadka Ignacego, Żabin k. Bań Mazurskich
Grandfather’s Ignacy Apiary, Żabin near Banie Mazurskie
Radosław Świerzbin
Żabin 15/3
19-520 Banie Mazurskie
tel. +48 516 391 420
wawny@op.pl
Otwarte: cały rok
Open: all year
Początki pasieki sięgają roku 1947, kiedy to Ignacy Świerzbin przybył do wsi Ściborki
i zasiedlił pierwsze ule. Od tej pory pasieka stale się powiększa i zachwyca niezwykłym smakiem i aromatem miodów pozyskiwanych z najdzikszych zakątków Mazur.
Tajniki pszczelarstwa i pasiekę Ignacy przekazał wnukom, którzy kontynuują tradycje
pozyskiwania tego cudownego daru natury, jakim jest miód. Wyjątkowe walory smakowe i zdrowotne miody zawdzięczają bogactwu roślin występujących na terenie
stacjonowania pasieki. Największym powodzeniem wśród klientów cieszy się jasnożółty i bardzo delikatny w smaku miód koniczynowy.
The beginning of apiary reaches year 1947, when Ignacy Świerzbin arrived to village
Ściborki and he settled first hives. From this time the apiary has grown still and delights customers at the unusual taste and aroma of honey gain over from the widest
corners of Masuria. The secrets the bee-keeping and apiary Ignacy has passed on
his grandsons who continue traditions of logging of this miraculous gift of nature
what the honey is. Exceptional gustatory values and wholesome honeys owe plants’
wealth on terrains existence being a stationed apiary. The largest success among
with customers is the light-yellow and very gentle in taste clover honey.
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113. Pasieka „Mały Miś”, Łankiejmy k. Korsz
‘Mały Miś’ apiary, Łankiejmy near Korsze
Ewa i Jan Adamowicz
Łankiejmy 42/1, 11-430 Korsze
tel. +48 89 754 33 72 / + 48 602 529 137
jan.adamadam@gmail.com
Otwarte: cały rok / Open: all year
Pasieka znajduje się wśród pól, sadów i zadrzewień w starej warmińskiej wsi Suśnik. Tam
już od 50 lat właściciele doglądają rodzin pszczelich. One odwdzięczają się, przynosząc
w maju duże ilości nektaru z mniszka i rzepaku, z którego powstaje bardzo delikatny
miód zwany rzepakowym. Natomiast w czerwcu z nektaru ogromu kwitnących kwiatów
pozyskiwany jest łagodny miód wielokwiatowy, zaś w lipcu z nektaru kwiatów lipy bardzo aromatyczny miód lipowy. Miody te przewożone są do pobliskich Łankiejm, gdzie
są rozlewane i można je nabyć w opakowaniach jednostkowych.
The apiary is located among fields, orchards and trees in an old Warmian country
– Suśnik. There, for 50 years the owners have looked after bees’ families. They show
their gratitude to them giving a lot of nectar from dandelion and rape in May, from
which very delicate rape honey is formed, from blossoming flowers’ nectar – mild
multiflorous honey in June and in July – from linden flowers’ nectar – very aromatic
lime honey. Honey is transported to neighbouring village Łankiejmy where is poured
out and sold in singular containers.

114. Pasieka „Pucer”, Pastwiska k. Barcian
’Pucer’ Apiary, Pastwiska near Barciany
Dariusz i Małgorzata Pucer
Pastwiska 7, 11-410 Barciany
tel. +48 508 381 243, +48 508 381 244
pasiekapucer@wp.pl
www.pasiekapucer.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Historia pasieki sięga 1957 roku. Właściciele są kontynuatorami rodzinnych tradycji. Pasieki „Pucer” znajdują się na malowniczo położonych terenach Warmii i Mazur.
Charakterystyczne warunki klimatyczne, w połączeniu z wiedzą i niezwykłą dbałością o stan rodzin pszczelich oraz wysoką miodnością owadów, to gwarancja smaku,
koloru i konsystencji miodów Pasieki „Pucer”. Aktualnie posiada 800 pni pszczelich
i pozyskuje zarówno delikatne miody wiosenne, późniejsze niezwykle cenne, szlachetne miody lipowe i spadziowe oraz najwyższej jakości miody odmianowe. Szczyci
się posiadaniem godła „Doceń polskie”. Niezależni eksperci podczas IV certyfikacji
w programie „Doceń polskie” pozytywnie ocenili Miód lipowy (950 g), Miód gryczany
(400 g), Miód spadziowy (250 g) i nadali certyfikaty jakości. Pozyskiwane starymi
i tradycyjnymi metodami, rozlewane nowoczesnym sprzętem w taki sposób, aby nie
utracić niczego co cenne, miody z Pasieki „Pucer” cieszą się uznaniem smakoszy.
History of the beekeeping dates back to 1957. The owners are the followers of family tradition. ‘Pucer’ apiaries are located on the picturesque grounds of Warmia and Masuria. These
are clean and ecological areas, situated far from industrial centers. Characteristic climatic
conditions combined with the knowledge and great care of the state of bee colonies
and high honey production of insects is a guarantee of flavour colour and consistency
of honeys from ‘Pucer’ apiary. The apiary currently has 800 beehives and obtains both
delicate spring honeys, late extremely valuable lime honeys and honeydew honeys and
the highest quality varietals. The apiary pride itself in possessing the emblem ‘Appreciate
Polish’. Independent experts during IV certification in the program ‘Appreciate Polish’ positively assessed Lime honey (950g), Buckwheat honey (400g), Honeydew honey (250g) and
granted the certificates of quality. Obtained through old and traditional methods, poured
with the use of modern equipment in such a way as not to lose anything valuable,
the honeys from Pucer apiary are appreciated by gourmets.
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115. Pasieka Rodzinna Kaweckich, Dzierzgoń
Kaweccy Family Apiary, Dzierzgoń
Jerzy Kawecki
ul. Limanowskiego 46
82-440 Dzierzgoń
tel. +48 55 276 24 58
gabi-1979@o2.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Ta wielopokoleniowa pasieka została założona w latach pięćdziesiątych. Specjalizuje
się w pozyskiwaniu metodą tradycyjną miodów najwyższej jakości różnego gatunku
m.in. wielokwiatowego, lipowego, gryczanego, akacjowego, spadziowego. Zajmuje
się również pozyskiwaniem pyłku i propolisu. Jest to pasieka wędrowna. Pożytki znajdują się na terenie Warmii, Mazur oraz Żuław. W 2010 r. zostały podjęte również próby
wdrożenia produkcji miodów pitnych.
This multigenerational apiary was established in the 1950s. The apiary specializes in
obtaining various species of traditional high-quality honey, including mixed flower
honey, lime, buckwheat, acacia, honeydew. It also harvests pollen and propolis. The
apiary is a wandering one. Honey is obtaining in Warmia, Masuria and Żuławy. In year
2010, the owners also tried to implement the production of meads.

116. Piekarnia-Cukiernia Marek Szabelski, Piecki
Bakery-Confectionery Marek Szabelski, Piecki
Marek Szabelski
ul. Zwycięstwa 36 E
11-710 Piecki
tel. /fax +48 89 742 13 84
biuro@mszabelski.pl
www.mszabelski.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–16.00 / Open: Monday–Friday: 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Działalność handlowa firmy rozpoczęła się 20 października 1987 r. W 1996 r. powstała
piekarnia, a w konsekwencji za tym produkcja i sprzedaż pieczywa oraz wyrobów
ciastkarskich. W 2005 r. firma otrzymała nagrodę Top Warmii i Mazur. Oferuje bardzo
szeroki asortyment pieczywa: chleb zwykły, razowy, ziarnisty, wiejski, chłopski, dyniowy, cebulowy, mazurski, słonecznikowy, bułki zwykłe i słodkie, torty i różnorodny
wybór ciast.
The business activity started on 20th October 1987. It was established in 1996 and
since then, they have been producing and selling bread, cakes and pastries. In 2005
they won the ‘Top of Warmia and Masuria’ prize. They offer a wide range of bread
products: ordinary bread, wholemeal bread, bread with seeds, country bread, pumpkin bread, onion bread, Masurian bread, sunflower bread, sweet buns, ordinary buns,
cakes and a wide range of pastries.
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117. Piekarnia Sięda, Olsztyn / Bakery Sięda, Olsztyn
ul. Żytnia 6A
10-823 Olsztyn
tel. +48 89 527 14 76 / +48 502 266 601
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–17.00,
sobota 6.00–14.00
Open: Monday–Friday: 6.00 a.m. – 5.00 p.m.,
Saturday: 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
Piekarnia powstała w 1964 r. Założycielami byli Stanisław i Barbara Sięda. Obecnie
firmę prowadzą synowie założycieli – Krzysztof i Tomasz. Pieczywo wypiekane jest
metodą tradycyjną na kwasie chlebowym bez polepszaczy. Ważną rolę spełnia piec
ceramiczny, który nadaje wypiekom niepowtarzalny smak. Piekarnia oferuje kilka rodzajów chleba, bułki oraz wyśmienite ciasto drożdżowe.
The bakery was established in 1964 by Stanisław and Barbara Sięda. Currently the
bakery is run by sons of the founders of the company – Krzysztof and Tomasz. The
bread is baked in a traditional way using rye sour, without chemical additives. The
bread oven plays an important part, since it gives the baking its unique flavour and
aroma. The bakery offers several kinds of bread, buns and delicious yeast cakes.

118. Piekarnia „Delicja”, Pieniężno / ‘Delicja’ Bakery, Pieniężno
Danuta Olszewska
ul. 1 Maja 3
14-520 Pieniężno
tel./fax + 48 55 243 67 08
piekarniadelicja@wp.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.30–15.30
Open: Monday–Friday 7.30 a.m. – 3.30 p.m.
Firma produkuje 12 gatunków chleba na naturalnych zakwasach. Są to chleby
pszenno-żytnie, żytnio-pszenne, z mąki żytniej razowej z dodatkiem różnych ziaren.
Pieczołowicie pielęgnuje naturalną fermentację, ponieważ ona nadaje chlebom charakterystyczny smak, aromat i długą świeżość. Dzięki tym cechom chleby cieszą się
dużym uznaniem na rynku, są nabywane przez klientów ceniących sobie smak i zdrowie. Wyroby zdobyły wiele nagród, m.in. chleb orkiszowy zwyciężył w Regionalnym
Finale VIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
The company bakes 12 kinds of bread based on natural method of different sour
dough types. These are wheat and rye breads, rye and wheat breads and wholemeal breads manufactured with addition of different seeds. They take special care for
natural fermentation process in the sourdough because of yeasts and bacteria which
leaven and flavour the breads and make them fresh for a long time. Thanks to the
above-mentioned features the bread won recognition on the market and is being
regularly bought by customers, who appreciate delicious flavour and care for their
own health. The products have already won several awards; among the others the
spelt bread won the 1st prize in the Regional Final of the 8th edition of ‘Our Culinary
Heritage – Tastes of Regions’ contest.
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119. Piekarnia – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Dźwierzuty
‘Samopomoc Chłopska’ Communal co-operative, Dźwierzuty
Jerzy Kilijański
ul. Kajki 2
12-120 Dźwierzuty
tel. +48 89 62 112 18
fax +48 89 62 112 37
jurek-gs@tlen.pl
www.gs-dzwierzuty.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00
Open: Monday–Friday: 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
Spółdzielnia funkcjonuje od 1945 r. Produkuje pieczywo na naturalnym zakwasie, bez
polepszaczy, tradycyjną metodą fermentacji wielofazowej, stosowaną od wieków.
Wyroby wypiekane są w piecach ceramicznych. Do produkcji pieczywa używa surowców pochodzących z naszego regionu, co zapewnia niepowtarzalny smak. Asortyment piekarni obejmuje ponad 30 produktów.
The co-operative has been working since 1945. The bread is baked using natural rye
sour, without chemical additives, using the traditional method of multiple-phase
acidic fermenting dough. The bread ovens are made of tiles. For bread baking the
company uses products originating from our region, what gives it the unique flavour.
The number of product kinds in the bakery exceeds 30.

120. Piekarnia – PSS „Społem” w Elblągu
Bakery – PSS ‘Społem’ in Elbląg
Wiesław Sznaza
ul. Pływacka 25, 82-300 Elbląg
tel.+ 48 55 611 47 00
fax + 48 55 611 48 01
poczta@spolem.elblag.pl
www.spolem.elblag.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–15.00
Open: Monday–Friday: 6.00 a.m. – 3.00 p.m.
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu jest na rynku elbląskim
największą i najbardziej konkurencyjną siecią handlowo-produkcyjną, szczycącą się
bogatą, ponad 60-letnią tradycją. Spółdzielnia posiada dwa zakłady produkcji ciastkarsko-piekarskiej. Do produkcji pieczywa stosuje tradycyjne metody. Pieczywo chlebowe podstawowe i mieszane razowe z dodatkami wytwarzane jest bez polepszaczy, metodą fermentacji kwasowej, wielofazowej na tzw. żurkach (żurek, kwas, ciasto)
z dodatkiem drożdży. „Chleb rozmaitości” został w 2003 r. wyróżniony certyfikatem
spółdzielczego Znaku Jakości.
The ‘Społem’ Consumer Co-operative in Elbląg is on city’s market the biggest and
most competitive manufacture and trade network proud of its over 60-year long tradition. The co -operative owns two plants manufacturing pastries and bread. In the
production process they apply only traditional methods. They manufacture the basic
bread dough as well as wholemeal bread dough mixed with its additional ingredients using the method of multiple-phase acidic fermenting dough including use of
‘sour rye soups’ (sour rye soup, rye sour, dough) with addition of yeast but without
any chemical additives. The ‘Bread of Varieties’ was awarded with a certificate of cooperative Quality Mark.
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121. Piekarnia – PSS „Społem” w Węgorzewie
Bakery – PSS ‘Społem‘ in Węgorzewo
ul. Zamkowa 12, 11-600 Węgorzewo
tel. +48 87 427 21 60
fax +48 87 427 28 30
pss-wegorzewo@interia.pl
www.pss-wegorzewo.com.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Spółdzielnia swą tradycją sięga 60-ciu lat. Po wielu reorganizacjach obecnie jest małym przedsiębiorstwem. Główną działalnością spółdzielni jest produkcja pieczywa,
która odbywa się w dwóch piekarniach. Od lat piecze wysokiej jakości pieczywo,
dzięki czemu osiągnęła wysoką pozycję na rynku. Pieczywo pieczone jest tradycyjnie, metodą wielofazową. Wyroby zdobyły wiele nagród i wyróżnień, m.in. II miejsce
w finale subregionalnym konkursu „Smaki Warmii Mazur i Powiśla na stołach Europy”, nagrodę na Targach Rolno-Spożywczych organizowanych przez Izbę Rolniczą
w Olsztynie. Oprócz chleba posiada szeroki asortyment pieczywa pszennego oraz
wyrobów półcukierniczych i cukierniczych. Jest znana na rynku powiatu węgorzewskiego i giżyckiego. Sponsoruje wiele imprez lokalnych oraz szkolnych. Oprócz działalności produkcyjnej prowadzi dwa sklepy, część majątku wydzierżawia. Pracownicy
identyfikują się ze spółdzielnią i w większości są jej członkami.
The co-operative’s tradition is almost 60 years long now. After several reorganization
it is now a small enterprise. The main activity of the co-operative is baking bread,
which is done in two bakeries. They have been baking high quality bread for years
and that is how they got the strong position on the market. The bread is baked in
traditional way using multiple-phase acidic fermenting method. The products won
several prizes and awards, among the others the 2nd place in the sub-regional final
of the ‘Tastes of Warmia, Masurian and Powiśle on the tables of Europe’ contest and
a prize on the Agriculture and Food Industry Fair Trade organized by the Agricultural Chamber in Olsztyn. Apart from bread, they bake a wide range of wheat bread
products and semi -pastry and pastry products. They are a well-known brand on the
market of poviats of Węgorzewo and Giżycko. They sponsor many local and school
events. Apart from production they work in sales (two own shops) and hire a part of
their real estates. The employees identify themselves with the co-operative and most
of them are its members.

122. PPH „Cymes”, filia piekarni w Olsztynie / Cymes’ Trade
and Production Enterprise, a branch of the bakery in Olsztyn
Adam Ołów
ul. Bydgoska 35
10-243 Olsztyn
tel. +48 89 513 20 36
cymesolsztyn@op.pl
www.cymes.suwalki.com.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–14.00 / Open: Monday–Friday: 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
PPH „Cymes” powstało w Suwałkach 4 maja 1991 r. Przedmiotem działalności firmy
od stycznia 1993 r. jest produkcja i sprzedaż pieczywa, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich. Podstawową ofertę stanowi około 30 rodzajów chleba oraz 150 rodzajów
wyrobów cukierniczych. W 2009 r. firma otworzyła filię piekarni w Olsztynie, gdzie
szczególny nacisk kładzie na wypiek pieczywa metodami tradycyjnymi.
‘Cymes’ company was established in Suwałki on 4th May 1991. The main activity of
the company is to manufacture and sell bread, confectionery and pastries. The basic offer includes approximately 30 kinds of bread and 150 kinds of confectionery
products. In 2009 the branch bakery in Olsztyn was opened, in which a special
emphasis is put on traditional ways of bread baking.
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123. Pracownia Cukiernicza Magdalena Kroczek, Olsztyn
Confectionery Workshop Magdalena Kroczek, Olsztyn
Magdalena i Wojciech Kroczek
ul. Stare Miasto 33, 10-027 Olsztyn
(Galeria Stary Ratusz)
tel. +48 609 884 760
magdalena.kroczek@gmail.com
www.lodyznatury.pl
Otwarte: w sezonie letnim codziennie 9.00–21.00, w sezonie zimowym
codziennie 9.00–19.00 / Open: in the summer season every day 9.00 a.m. – 9.00 p.m.,
in the winter season every day 9.00 a.m. – 7.00 p.m.
Mała pracownia specjalizuje się w rzemieślniczym wytwarzaniu lodów mlecznych i owocowych. Do ich produkcji używane są składniki naturalne, takie jak: świeże nienormalizowane
mleko krowie, świeża śmietanka, masło ekstra, świeże żółtka jaj kurzych oraz świeże owoce
w miarę ich sezonowego pojawiania się na lokalnym rynku. Codzienna produkcja oparta jest
głównie na ręcznej pracy i każdorazowo wymaga od zaangażowanego w nią rzemieślnika
wyjątkowej dokładności i wiedzy. Rodzinne tradycje wytwarzania lodów sięgają 1986 roku
i mają swe źródło w kawiarni rodziców właścicielki, w Łukcie. Lody produkowane są zgodnie
z zasadami tradycyjnego rzemiosła lodziarskiego. Lody z natury – smakują jak dawniej!
This little workshop specializes in craft production of dairy and fruit ice cream. They
use only natural ingredients such as: fresh cow’s milk, hen egg yolks, fresh cream,
extra butter and fresh seasonal fruit. Daily production is mostly based on manual
work and requires exceptional precision and knowledge of production rules. Family
traditions of ice cream productions are dating back to 1986 when owner’s parents
opened their cafe in Łukta. The ice creams are produced following the rules of traditional craft ice cream. Nature ice cream tastes like before!

124. Producent rolny Jan Ostrowski, Łąkorz
Agricultural Producer Jan Ostrowski, Łąkorz
Zakład Produkcyjno-Handlowy
Jan Ostrowski
13-334 Łąkorz 2
tel. +48 509 980 320
muzeumlokalne@op.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Jan Ostrowski produkuje: „Słodki Syrop Buraczany”, „Brukowiec Mazurski” oraz „Fefernuszki”. Wszystkie te produkty zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Syrop buraczany wytwarzany jest
tradycyjną metodą, która pozwala na uzyskanie produktu o wysokiej jakości smakowej.
Produkt ma wysokie właściwości odżywcze i wzmacniające. Słodki syrop buraczany nie
zawiera konserwantów. Syrop może służyć do celów kulinarnych bądź cukierniczych
np. do spożycia z chlebem, naleśnikami, wypieku ciast – zastępując tym samym miód
i cukier, nadając cudowny, charakterystyczny smak przyrządzanym produktom. „Brukowiec Mazurski” – rodzaj piernika, jest zdobywcą wielu nagród m.in. zwyciężył w 2008 r.
w konkursie „Smaki Warmii Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”.
Jan Ostrowski produces: ‘Słodki Syrop Buraczany’ – sweet sugar beet syrup, ‘Brukowiec
Mazurski’ and ‘Fefernuszki’ – kind of gingerbread. All these products were entered on the
List of traditional products lead by Minister of Agriculture and Rural Development. The
beet syrup is made using a traditional method which allows obtaining a product of high
flavour values. This product has an important nutritional value and refreshing action. It
does not contain any preservatives and may be used for culinary or confectionary purposes. It may be consumed directly, for instance with bread or pancakes or in baking
cakes as a substitute of sugar or honey. It gives the dishes a delightful, characteristic flavour. ‘Brukowiec Mazurski’ won many awards, for instance in 2008 it won the 1st Culinary
prize in the ‘Tastes of Warmia, Masuria and Powiśle on the Tables of Europe’ contest. Heritage
Europe
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125. Przedsiębiorstwo „Krzyś”, Pasym
‘Krzyś’ Enterprise, Pasym
Krzysztof Wójcik
ul. Pocztowa 16
12-130 Pasym
tel. + 48 89 621 25 02
fax +48 89 534 43 86
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–17.00,
sobota 6.00–14.00
Open: Monday–Friday: 6.00 a.m. – 5.00 p.m.,
Saturday: 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
Piekarnia „Krzyś” powstała na bazie działającej od lat piekarni GS. Chleb w piekarni wypiekany jest na zakwasie naturalnym, a bułki na rozczynach. Do wypieku używany jest
piec ceramiczny opalany węglem drzewnym. 50% produkcji pieczywa jest dowożona
do sklepów w Olsztynie.
‘Krzyś’ bakery was established at the basis of the former communal co-operative bakery. In the bakery bread using natural rye sour and buns using yeast dough is baked.
They bake their products in a charcoal tile stove. 50% of the baking production is
supplied to stores in Olsztyn.

126. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magdalenka”, Olsztynek
‘Magdalenka’ Multi-Trade Enterprise, Olsztynek
Alina Janeczek
ul. Floriana 1
11-015 Olsztynek
tel. +48 89 519 19 58
fax +48 89 519 40 87
restauracja@zielonypiec.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–18.00,
sobota 8.00–15.00
Open: Monday–Friday: 8.00 a.m. – 6.00 p.m.,
Saturday: 8.00 a.m. – 3.00 p.m.
Piekarnia – Cukiernia „Magdalenka” istnieje od
1995 roku i stawia na najwyższą jakość produkowanych wyrobów oraz satysfakcję klientów. Przy produkcji używa się tylko sprawdzonych receptur i surowców bez dodatków konserwantów czy polepszaczy smaku.
Zamówienia realizowane są wg indywidualnych życzeń klientów. Firma w sprzedaży
oferuje ponad 150 produktów piekarniczych oraz ponad 250 cukierniczych. Wśród
licznie produkowanych chlebów: pszennych, żytnich i mieszanych na uwagę zasługuje chleb żytni firmowy robiony według własnej receptury. Dzięki swoim walorom
smakowym i zdrowotnym chleb ten zdobył wiele nagród.
Bakery – Confectionery ‘Magdalenka’ exists since 1995 and focuses on the highest
quality of our products and customer satisfaction. In production only the tested
recipes and the raw material without additives preservatives or flavour enhancers
are used. Orders are executed according to individual customer requirements. The
company has sale of over 150 products bakery and more than 250 confectionery.
Among the many produced breads: wheat, rye and mixed, rye bread company made
according to our own recipe deserves attention. Thanks to its advantages flavour and
health, bread has won many awards.
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127. Przetwórnia Owoców i Warzyw w Lubawie
Fruit and Vegetable Processing Plant in Lubawa
Robert Kowalkowski
ul. Poznańska 8, 14-260 Lubawa
tel. +48 89 645 31 08
fax +48 89 645 34 91
info@lubawa.com
www.lubawa.com
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–14.00
Open: Monday–Friday: 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
Przetwórnia produkuje przetwory owocowe i warzywne od ponad 50 lat. Produkcja odbywa się na podstawie tradycyjnych receptur, wysokiej jakości surowców i innowacyjnej technologii. Surowiec pochodzi z własnych sadów, z plantacji leżących
w ekologicznie czystym regionie Warmii i Mazur. W ofercie znajdują się m.in.: dżemy,
konfitury, powidła śliwkowe, jabłko prażone, wiśnie drążone do ciast, owoce i warzywa pakowane aseptycznie. Firma posiada innowacyjną maszynę do pakowania
owoców i warzyw oraz innowacyjną aseptyczną technologię. Ta metoda pozwala na
przechowywanie owoców i warzyw z zachowaniem ich naturalnych cech bez dodatku konserwantów.
Processing plant produces fruit and vegetables preserves for over 50 years. The production is based on traditional recipes, high-quality raw materials and innovative
technology. The raw material comes from own orchards, plantations lying in an ecologically clean region of Warmia and Masuria. The offer includes: jam, preserve, plum
spread – polish povidel, roasted apple, cherry compote, aseptic fruits and vegetables.
The company has an innovative machine for packing fruits and vegetables and innovative aseptic technology. This technology allows the storage of fruits and vegetables
without chemical additives.

128. Przetwórnia Owoców, Warzyw i Grzybów LASOVIA, Ukta
Fruit, Vegetable and Mushroom Processing Plant LASOVIA, Ukta
Miron Jaźwiński
12-200 Ukta 33
tel./fax +48 22 610 20 91
fax +48 87 425 70 10
Otwarte: cały rok / Open: all year
Przedsiębiorstwo LASOVIA istnieje już od 1958 r.,
a zrodziło się z wielkiej miłości właściciela do
grzybów, grzybobrania i grzybowej kuchni. W ofercie przetwórni znajdują się: sterylizowane podgrzybki, maślaki, opieńki oraz kurki tzw. kurki jedynki (specjalnie wyselekcjonowane malutkie grzybki). LASOVIA proponuje również wyborne marynowane
borowiki, przygotowane na sposób szwedzki, czyli o lekko słodkawym posmaku. Najważniejszym produktem firmy jest jednak kurka, królewski grzyb, ceniony na całym
świecie za swoje szczególne właściwości.
The ‘LASOVIA’ enterprise was established in 1958. Its idea took shape of its owner’s
passion for mushrooms, mushroom picking and mushroom cuisine. The offer of the
processing plant includes: sterilized bay boletes, suilluses and chanterelles and socalled chanterelles size 1 (specially selected very small mushrooms). ‘LASOVIA’ enterprise offers also delicious, pickled penny buns (boletes), Swedish art, i.e. of light
sweet aftertaste. However, the most important product of the company is chanterelle
– king’s mushroom, highly rated all over the world for its remarkable features.
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129. Przetwórstwo i Wędzenie Ryb, Sędki
Fish Processing and Smoke-Curing Plant, Sędki
Małgorzata Dzierżyńska
Sędki 4B, 19-300 Ełk
tel./fax +48 87 621 11 60
przetwornia.ryb@op.pl
www.rybyzmazur.pl
Otwarte: poniedziałek–sobota 7.00–17.00
Open: Monday–Saturday: 7.00 a.m. – 5.00 p.m
Przetwórnia ryb znajduje się w malowniczej miejscowości Sędki, położonej wśród
mazurskich jezior i lasów. Jest to mały, prowadzony rodzinnie zakład, dzięki czemu
produkty wyróżniają się wysoką jakością. Zajmuje się przetwarzaniem świeżych ryb
słodkowodnych zakupionych od dostawców z Warmii i Mazur. W sprzedaży detalicznej i hurtowej oferuje ryby świeże, mrożone, tradycyjnie wędzone oraz marynowane
w słoikach. Zakład spełnia normy Unii Europejskiej, dzięki czemu wyroby mogą gościć na stołach całej Europy.
Fish-processing plant is located in the picturesque village Sędki, located among the
Masurian lakes and forests. This is a small, family-run establishment, so that the products characterized of high quality. They process fresh water fish, purchased from suppliers in the Warmia and Masuria region. In retail sale and wholesale they offer fish
fresh, frozen, traditionally smoke-cured and marinated in jars. The company meets
the standards of the European Union, so that the products are hosted on the tables
across Europe.

130. „Qraś” Wędliny, Catering, Orzysz
‘Qraś’ Meats Catering Company, Orzysz
Robert Kurko
Wierzbińska 221
12-250 Orzysz
tel. +48 504-139-529
kurko@vp.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Zakład, który powstał w 2011 r., posiada odpowiednie zaplecze: pomieszczenie rozbioru mięsa, pomieszczenie produkcyjne, komorę chłodniczą i oczywiście tradycyjną
wędzarnię, zbudowaną z czerwonej cegły. Tuczniki, wykorzystywane do produkcji,
karmione są śrutą nieprzemysłową, sporządzaną na bazie zbóż uprawianych przez
rolników indywidualnych, od których pozyskiwany jest surowiec. Przekłada się to na
wysokiej klasy jakość mięsa. Preferowane rasy to polska biała zwisłoucha i wielka biała
polska. Do wyrobów dodaje się własnoręcznie sporządzane mieszanki ziół. Wędliny
są wędzone 12–16 godzin w wędzarni opalanej drewnem olchowym, jabłonią, wiśnią, śliwą i czereśnią, a także jałowcem. Do kiełbas dodawana jest ręcznie krojona
szynka, a kabanosy i kiełbasa myśliwska wędzone są dwukrotnie.
The company, which was established in 2011, has adequate facilities: the cutting
room, production room, a cooling chamber and of course the traditional smokehouse, made of red brick. Porkers which are used in the production, are fed with
non-industrial feed, made of cereals cultivated by individual farmers. This gives a high
quality of the meat. Preferred breeds are ‘polska biała zwisłoucha’ (Polish Landrace
pbz) and ‘wielka biała polska’ (Great White Polish). Handmade herbal mixes are added
to the products. Meats are smoked 12–16 hours in the smokehouse with the use of
alder-, apple-, cherry-, plum- and wild-cherry wood as well as juniper. Hand cut ham
is added to the sausages and dry and hunting sausage are smoked twice.
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131. Ranczo Frontiera, Warpuny k. Sorkwit
Frontiera Ranch, Warpuny near Sorkwity
Sylwia Szlandrowicz
Warpuny 4, 11-731 Sorkwity
tel.: +48 89 742 93 30
+48 501 544 755
seryowcze@gmail.com
www.seryowcze.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Ranczo Frontiera od wielu lat wytwarza sery podpuszczkowe dojrzewające z przerostem pleśni niebieskiej, owcze oraz z mleka krów rasy Jersey. Wytwarzane jest dziesięć
gatunków serów, w tym pięć owczych i pięć z mleka krowiego. Mleko pozyskiwane
jest wyłącznie od własnych zwierząt, utrzymywanych w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym. Pasza dla zwierząt również pochodzi z tego gospodarstwa. Sery
wielokrotnie zdobywały nagrody na konkursach serowarskich i kulinarnych, m.in. na
Ogólnopolskim Festiwalu Serów w Lidzbarku Warmińskim. Nazwa „Frontiera” (granica) pochodzi od położenia farmy tuż przy granicy Warmii i Mazur. Również nazwy
serów związane są z regionem: np. ser mazuriano. Ranczo Frontiera jest miejscem
częstych odwiedzin ludzi spragnionych kontaktu z naturą i poszukujących zdrowego
jedzenia.
Frontiera Ranch has been producing rennet cheese ripened with blue veined, sheep’s
and jersey cow’s milk for many years. Ten kinds of cheese, five sheep’s and five of
jersey cow’s milk are produced. Milk comes exclusively from their own animals, which
are kept in a certified organic farm . Animal forage also comes from the farm. Cheese
won numerous awards at cheese-making and culinary competitions, including
the National Cheese Festival in Lidzbark Warmiński. The name ‘Frontiera’ (border) is
derived from the location of the farm near the border of Warmia and Mazury. Also,
cheese names are associated with the region, for example ‘Mazuriano Cheese’. Frontiera Ranch is a place of frequent visits of people seeking contact with nature and
looking for healthy food.

132. Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku Welskim
Dairy Co-operative in Lidzbark Welski
Jan Raczyński
ul. Chopina 4
13-230 Lidzbark Welski
tel. /fax +48 23 696 15 31
mleczwel@poczta.onet.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00
Open: Monday–Friday: 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
Spółdzielnia Mleczarska w Lidzbarku Welskim, położona w dorzeczu rzeki Wel w województwie warmińsko-mazurskim, istnieje od 1906 r. Jest producentem szerokiej
gamy produktów mleczarskich: mleka, masła, twarogów, śmietanki i serów dojrzewających. Rozpoznawalnym produktem na rynku jest ser welski produkowany od dziesiątków lat w niezmiennej technologii produkcji. „Ser welski” uzyskał w 2007 r. wpis na
Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
The Dairy Co-operative in Lidzbark Welski is located in a river basin of the Wel River in
the warmińsko-mazurskie province, and was established in 1906. It is a plant manufacturing a wide range of dairy products: milk, butter, cottage cheese, cream and
aged cheese. The most recognizable product is ‘Welski’ cheese produced for decades
using an unchanged manufacture technology. In 2007 the ‘Welski’ cheese was entered on the List of Traditional Products lead by the Minister of Agriculture and
Culinary
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133. Tradycyjna Wędzarnia Warmińska, Kaborno k. Purdy
Traditional Warmian Smokehouse, Kaborno near Purda
Jarosław Parol
Kaborno 45
11-030 Purda
tel. /fax +48 89 512 47 60
jaroslaw@tradycyjnawedzarniawarminska.pl
www.tradycyjnawedzarniawarminska.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–16.00
Open: Monday–Friday: 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Prowadzona przez właściciela hodowla wyjątkowo smacznych ryb zapoczątkowana
już w latach 70. skusiła go do ich dodatkowego przetwarzania. Wędzenie było tym,
co i tak od dawna robił na własne potrzeby. Sercem wędzarni jest piec wykonany
z czerwonej cegły, związanej glinką szamotową. To w nim tradycyjną warmińską metodą wędzi ryby. Oferuje sztandarowego „Pstrąga z Kaborna” oraz nagrodzonego Perłą 2009 „Węgorza wędzonego w skórce”, a także nagrodzonego Perłą 2010 „Węgorza
smażonego w marynacie”, jak również sieję, sielawę, suma, karpia i jesiotra.
Rearing of very tasty fish, which was started already in the seventies was the reason for
which the owner decided to start with their processing. And smoking has been done
for own purposes, so he has been doing it for a long time one way or another. The
heart of the smokehouse is a stove made of red clay bricks bounded with chamotte
clay. And that is wherethe fish is smoked using traditional Warmian method. The
smokehouse offers its speciality – ‘Trout of Kaborn’ and the ‘Smoked eel in rind’, which
was given the ‘Pearl of the Year’ prize in 2009 and awarded the ‘2010 Pearl’ prize for eel
fried in marinade also whitefish, vendace, catfish, carp and sturgeon.

134. „Tradycyjny Chleb”, Gronowo Górne
‘Traditional Bread’, Gronowo Górne
Tomasz Chabowski
ul. Diamentowa 6
82-310 Gronowo Górne
tel. +48 55 236 61 61
krozwadowska@gmail.com
Otwarte: przyzakładowy sklep firmowy –
poniedziałek–piątek 6.00–22.00
Open: Flagship store –
Monday–Friday 6.00 a.m. – 10.00 p.m.
Firma wytwarza tradycyjny chleb z naturalnego zakwasu żytniego, wedle przepisu
naszych babć, tj. bez dodatku drożdży piekarskich, bez konserwantów i bez polepszaczy. Chleb powstaje tylko dzięki mące z tradycyjnego młyna, właściwemu ciepłu
i rodzinnemu doświadczeniu. Wspaniale jest obserwować jak mieszanka mąk, głównie z pełnego przemiału, rośnie dzięki sile własnego zakwasu. Upieczony chleb charakteryzuje się naturalnym, a zarazem wyjątkowym smakiem. Na bazie, jaką stanowi
chleb wiejski, wypiekany jest także wyśmienity chleb całkowicie wypełniony słonecznikiem, chleb z żurawiną, wykwintny chleb ze śliwką, rarytas z orzechami laskowymi
oraz pikantny chleb pełen oliwek i suszonych warzyw.
The company produces traditional sourdough bread with natural rye, according to the
recipes of our grandmothers – without the addition of baker’s yeast, preservatives and
enhancers. Bread is made by using flour from traditional mill. It requires proper heat and
family experience. It’s wonderful to see how the mix of flour, mainly from whole grain,
grows through the power of its own sourdough. Baked bread has a natural and also
unique flavor. Country bread is the basis, by which is also baked delicious bread filled
with sunflower seeds, bread with cranberries, fancy bread with plum, curiosities
with hazelnuts and spicy bread full of olives and dried vegetables.
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135. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych GUCIN s.c., Gucin k. Łukty
The slaughterhouse ‘Gucin’, Gucin near Łukta
Marek Matusiak, Lilla Matusiak
Gucin 6, 14-105 Łukta
tel./fax +48 89 647 57 97
ubojnia.gucin@wp.pl
Otwarte: poniedziałek–sobota 8.00–16.00
Open: Monday–Saturday 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Zakład powstał w 1991 roku w miejscowości Gucin, gmina Łukta. Przedmiotem jego działalności jest ubój zwierząt rzeźnych – trzody i bydła oraz handel mięsem. Wysoka jakość
wytwarzanych produktów i współpraca z polskimi hodowcami z regionu spowodowała,
że zakład pozyskuje coraz więcej odbiorców, w tym: firm, sklepów, restauracji, małych
przetwórni tradycyjnej żywności, jak również klientów indywidualnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom okolicznych hodowców oraz zapotrzebowaniem na jagnięcinę
przez gospodarstwa agroturystyczne i restauracje, zakład jest w trakcie realizacji projektu
technologicznego umożliwiającego ubój małych przeżuwaczy. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Gucin cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swych produktów, ze
szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, poprzez wszechstronne zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.
The company was established in 1991 in the village of Gucin, municipality of Łukta. The
aim of the activity is the animals’ slaughtering – pigs and cattle and meat trade. Thanks to
the high quality of manufactured products and cooperation with regional, Polish farmers
the company acquires more and more customers, including: companies, shops, restaurants,
small meat processing businesses as well as individual clients. Caring about the farmers’ satisfaction and demand for lamb by restaurants and farmhouses, the company implements
technological project that will allow the slaughter of small ruminants. The slaughterhouse
Gucin devotes all its efforts on the improvement of its products, with particular attention to
their health security through a comprehensive engagement of employees at all levels.

136. Wytwórnia Makaronów „Refama”, Reszel
The Manufactory of Pasta ‘Refama’, Reszel
Małgorzata Regińska-Filipczyk
Chrobrego 5b
11-440 Reszel
tel. +48 604 586 320
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00
Open: Monday to Friday 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
Wytwórnia Makaronów REFAMA, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, oferuje różnorodne formy makaronu: wstążka, nitka, świderek, kolanko z falbanką, muszelka, wstążka karbowana, łazanka i radiatorek. Na jakość makaronu „Anulka”
wpływają przede wszystkim użyte składniki. Dzięki zastosowaniu surowców najwyższej jakości, produkowany makaron zadowala gusta nawet najbardziej wyszukanych
smakoszy. Pszenica, z której produkowany jest makaron, pochodzi z warmińskich
i mazurskich upraw. Od początku swojej działalności firma REFAMA kładzie ogromny
nacisk na wysoką jakość wytwarzanego produktu. Mając na względzie dobro klienta,
planowane jest rozszerzenie asortymentu.
The Manufactory of Pasta REFAMA, to satisfy consumers, offers various forms of pasta:
ribbons, threads, spirals, cocks’ comb, elbow, shells, little ribbons and radiators. The
high quality of ‘Anulka’ pasta is mainly due to the ingredients used in the production.
By using the high quality raw materials, manufactured pasta satisfy the tastes of even
most sophisticated gourmets. Pasta is made of wheat which grows in Warmia and
Mazury region. Since the beginning of its activity the company REFAMA has laid great
emphasis on the quality of products. Caring about the customer’s satisfaction, Culinary
Heritage
manufactory plans an extension of the assortment.
Europe
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137. Wytwórnia Octu i Musztardy „OCTIM” sp. z o.o., Olsztynek
‘OCTIM’ Mustard and vinegar factory Ltd., in Olsztynek
Robert Adamiec
ul. Zielona 2, 11-015 Olsztynek
tel. +48 89 519 21 01, 519 22 74
fax +48 89 519 22 75
octim@octim.com.pl
www.octim.com.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Wytwórnia Octu i Musztardy „OCTIM” działa od 1 kwietnia 1994 r. i powstała w wyniku
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. Wyrobem, w którym się specjalizuje,
jest ocet spirytusowy otrzymywany w drodze tradycyjnej, biologicznej fermentacji
octowej, przechowywany w tradycyjnych kadziach modrzewiowych. Drugim z kolei
jest ocet jabłkowy również uzyskiwany przez fermentację, z wina jabłkowego z polskich jabłek. Równie znane i często pojawiające się na polskich stołach są musztardy.
Do ich produkcji używa wyselekcjonowanej gorczycy, która musi spełniać szczegółowe wymagania jakościowe. Nadrzędnym celem firmy jest dostarczenie produktów
wysokojakościowych, wyprodukowanych według tradycyjnych receptur funkcjonujących od kilkudziesięciu lat w naszym regionie.
‘OCTIM’ in Olsztynek has been operating since 1st April 1994 and was created as
a result of privatization of former state enterprise. All the products are prepared on
the basis of natural raw materials and are intended for manufacture of mayonnaise,
ketchup and different marinades. The main product is spirit vinegar obtained in
traditional, biological acetic fermentation process, stored in traditional larch wood
tubs. Secondly, apple vinegar is produced, also obtained using fermentation process,
but of apple wine made of polish apples in this case. Mustards made by ‘OCTIM’ are
a well-known product, too. They are willingly consumed and often met on polish
tables. For manufacture of the mustard selected only white mustard seeds are used.
These seeds must fulfil our detailed quality requirements. The superior aim is to deliver to the customers only high quality products, manufactured according to traditional recipes – proven and used in the region for several decades.

138. Wytwórnia Wędlin Wiesław Dreszler, Nowe Miasto Lubawskie
Meat Processing Plant Wiesław Dreszler, Nowe Miasto Lubawskie
Wiesław Dreszler
ul. Grunwaldzka 48
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel./fax +48 56 474 28 26
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.30–17.00
Open: Monday–Friday: 7.30 a.m. – 5.00 p.m.
Wytwórnia Wędlin Wiesław Dreszler jest firmą rodzinną z 60-letnią tradycją. Początki firmy
sięgają 1948 roku, kiedy to Benedykt Dreszler założył małą masarnię. Na początku lat 90.
zakład został rozbudowany i zmodernizowany. Umożliwiło to produkcję wędlin w sposób
tradycyjny, lecz z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Surowce potrzebne do wyrobu
wędlin pozyskiwane są od okolicznych dostawców. Receptury wykorzystywane do produkcji wędlin pamiętają jeszcze czasy przedwojenne i oparte są na naturalnych przyprawach.
The meat processing plant of Wiesław Dreszler is a family business with a 60-year-long
tradition. Early days of the company relate to the first small meat processing plant established by Benedykt Dreszler in 1948. In the early nineties the plants had been extended,
re-build and modernized. It allowed the company to manufacture the cold meats in
traditional way but also using modern equipment. The raw material for production is
obtained from local suppliers. The recipes used for cold meat production come
from the times before the Second World War and are based on natural spices.
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139. Zakład Cukierniczy „IRMAG”, Lubawa
‘IRMAG’ Confectionery, Lubawa
Irena Szczepańska,
Magdalena Klinicka,
Jarosław Szczepański
ul. Władysława Asta 7, 14-260 Lubawa
tel./fax +48 89 645 49 17
lubawairmag@wp.pl
www.cukiernia-szczepanscy.pl
Otwarte: cały rok / Open: all year
Zakład cukierniczy IRMAG prowadzi działalność w zakresie produkcji spożywczej (cukierniczej). Firma założona została w 1992 r. i funkcjonuje jako spółka jawna. Ma ona
charakter zakładu rodzinnego. Działalność firmy związana jest z produkcją wyrobów
cukierniczych, zaś na asortyment produktów składają się ciasta: biszkoptowe, francuskie, kruche, drożdżowe, piaskowe, makowe i lodowe. Wielkość produkcji wynosi ok.
5 ton tygodniowo. Wypiek ciast oparty jest na własnych recepturach, które bazują na
składnikach naturalnych. Dzięki temu na produkowane tu wyroby jest duży popyt na
rynku. Gotowe wyroby trafiają na rynek lokalny (55% wielkości produkcji), regionalny
(35%) i krajowy (10%).
Business activity of the ‘IRMAG’ confectionery plant is food industry manufacture (i.e.
confectionery). The company was established in 1992 as a registered partnership. It is
a typical family company. Business activity of the company is confectionery including
the following types of cakes in its assortment: sponge cake, French pastry, short-cakes,
yeast dough, pound cakes, poppy seed cakes and ice-cream cakes. The weekly amount
of manufactured products is approximately 5 tones. All cakes are based on own recipes
with natural ingredients as their indispensable basis. Thanks to this, these products are
always much in demand on the market. The finished products reach the local market
(55% of the total manufacture amount), regional (35%) and country-wide (10%).

140. Zakład Cukierniczo-Piekarniczy, Kisielice
A Confectioner’s and Bakery, Kisielice
Zdzisław Ciechowski
ul. Sienkiewicza 20, 14-220 Kisielice
tel. + 48 55 27 56 132
piekarnia_kisielice@interia.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–16.00;
sobota 10.00–17.00
Open: Monday–Friday: 7.00 a.m. – 4.00 p.m.,
Saturday: 10.00 a.m. – 5.00 p.m.
Zakład Cukierniczo-Piekarniczy istnieje od 1979 r. Od samego początku wyroby produkowane są na bazie naturalnego kwasu, metodą tradycyjną 5-fazowej fermentacji
bez stosowania polepszaczy. Oferuje wiele rodzajów pieczywa. Poleca pieczywo białe np. chleb baltonowski, domowy z makiem, pieczywo ciemne np. chleb razowy,
kornel orkiszowy oraz bułki zwykłe, maślane, rogale i grahamki. Dba o doskonałą jakość asortymentu, dzięki czemu liczba klientów stale rośnie.
The bakery and confectionery plant was established in 1979. Since the very beginning the products have been manufacturing using natural rye sour, without chemical additives, using the traditional method of five-phase acidic fermenting dough.
The company offers many different kinds of bread. They recommend you the light
breads such as ‘Baltonowski’, or homemade bread with poppy seeds and dark breads
– wholemeal bread or spelt ‘kornel’ and buns, butter buns, croissants and graham
flour buns. They focus on high quality of our range of products, and that is why Culinary
Heritage
the number of our customers grows regularly.
Europe
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141. Zakład Masarski Zbigniew Rolka, Małdyty
The Butchery Zbigniew Rolka, Małdyty
Zbigniew Rolka
ul. Wiązowa 1/2
14-330 Małdyty
tel. +48 502 609 124
zbigniewrolka@wp.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 9.00–17.00
Open: Monday–Friday 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Zakład Masarski powstał w 2010 roku. Zakres działalności obejmuje wyłącznie produkcję wędlin. Produkowany jest szeroki asortyment wyrobów wędliniarskich,
w oparciu o własne, sprawdzone receptury oraz tradycyjną technologię. W zakładzie
wykorzystywane są naturalne przyprawy. Surowce pozyskiwane są z lokalnej ubojni,
która obsługuje okolicznych rolników. Wędliny trafiają już do kilkunastu odbiorców
w województwie warmińsko-mazurskim.
Butcher plant was established in 2010. The scope of activity includes only the production of sausages. The plant produces a wide range of meat products, based on
their own, proven recipes and traditional technology. The plant uses natural spices.
Raw materials are sourced from a local slaughterhouse, which supports local farmers.
Products go to several recipients in the Warmia and Masuria.

142. Zakład Piekarniczy „Złoty Róg”, Dobre Miasto
‘Złoty Rog’ Bakery, Dobre Miasto
Alicja i Franciszek Siteń
ul. Wojska Polskiego 15
11-040 Dobre Miasto
tel./fax + 48 89 616 13 95
zlotyrog@wp.pl
www.zloty-rog.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–14.00
Open: Monday–Friday: 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
Piekarnia jest firmą rodzinną z ponad 60-letnią tradycją. W 1945 r. założył ją ojciec
właściciela – Błażej Siteń. Rozbudowa i modernizacja zakładu w latach 1985–1995
oraz 2001–2004 umożliwia produkcję wyrobów w szerokim asortymencie o jakości
zgodnej z oczekiwaniami klientów i trendami zmian w piekarnictwie. Firma stosuje
tradycyjną technologię produkcji polskiego chleba o wysokich walorach smakowych
i odżywczych produkowanego na kwasach z 5-fazowej fermentacji.
The bakery is a family business with a 60-year-long tradition. It was established by
the father – Mr Błażej Siteń in 1945. The modernization and extension of the bakery
which took place in periods between 1985 and 1995 and between 2001 and 2004, allows to manufacture a wide range of products with quality meeting the expectations
of the customers and following current trends in bakery industry. In bread manufacture the bakery uses the traditional technology of the Polish bread manufacture
based on natural five-phase acidic fermentation obtaining breads of high flavour and
nutritional values.
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143. Zakład Piekarski Trzczak, Reszel / Trzczak’ Bakery, Reszel
Jan i Dariusz Trzczak
ul. Rynek 27/2
11-440 Reszel
tel. +48 89 755 06 55
Otwarte: poniedziałek–piątek 6.00–14.00
Open: Monday–Friday: 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
Zakład piekarski to firma rodzinna. Pieczywo wyrabiane jest ręcznie wyłącznie metodami tradycyjnymi, na naturalnych kwasach, bez udziału konserwantów. Wyroby
rosną (garują) w wiklinowych koszach, pieczone są w piecu ceramicznym pamiętającym lata przedwojenne. Do produkcji pieczywa używane są surowce pochodzące
z regionu Warmii i Mazur, które zapewniają niepowtarzalny smak i aromat.
The bakery is a family business. The bread is made by hand, using traditional methods
based on natural rye sour, without any preservatives. The products rise in wicker baskets and afterwards are baked in tile stove which surely remembers the decades before the Second World War. For bread baking products originating from the Warmia
and Masuria region are used what gives it the unique flavour and aroma.

144. Zakład Piekarsko-Ciastkarski – PSS „Społem”, Morąg
Bakery – ‘Społem’ Co-operative, Morąg
Teresa Kaoka – Prezes
ul. Dworcowa 4
14-300 Morąg
tel. +48 89 757 22 91
fax +48 89 757 47 73
pssmorag@wp.pl
Otwarte: poniedziałek–sobota 6.00–14.00
Open: Monday–Saturday 6.00 a.m. – 2.00 p.m.
Zakład jest producentem pieczywa od ponad 50 lat. Oferuje w sprzedaży szeroki
asortyment pieczywa chlebowego, drobnego i wyrobów ciastkarskich. Szczególnie
poleca pieczywo mieszane z dodatkiem ziaren zbóż i słonecznika. Pieczywo produkuje w oparciu o tradycyjną technologię, na naturalnym zakwasie, bez dodatku polepszaczy. Stosuje ręczną obróbkę wyrobów i wypiek w piecu ceramiczno-węglowym.
Zastosowane metody produkcji wpływają korzystnie na walory smakowe, odżywcze
i zdrowotne produkowanego pieczywa, które cieszy się uznaniem klientów.
The bread has been produced for over 50 years. This company offers many types of
bread, rolls and pastry. They specially recommend mixed bread with grains and sunflower seeds. They make bread using traditional technology based on natural leavening, without any artificial addition. The process is manual and bread is baked in a kiln
fuelled by coal. The way in which bread is being prepared has a positive influence on
its taste and nutritive values, which are highly valued by the customers.
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145. Zakład Produkcji Kibinai, Sterławki Wielkie k. Rynu
Kibinai Bakery, Sterławki Wielkie near Ryn
Leszek Karol Popowski
Sterławki Wielkie 20
11-520 Ryn
tel. +48 503 009 301; +48 784 428 051
kibinaj@interia.pl; olgosmail@gmail.com
www.kibinaj.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 7.00–15.00
Open: Monday–Friday 7.00 a.m. – 3.00 p.m.
Zakład Produkcji Kibinai – to jeden z niewielu zakładów w Polsce, produkujący tradycyjne
litewskie pieczywo – chleb „Olek” wieloziarnisty na zakwasie, pierogi pieczone – „Kibinaje”
oraz„Królewskie pierogi litewskie”. Produkty swą unikatowość zawdzięczają najwyższej jakości naturalnym surowcom. Wyroby nie zawierają drożdży ani konserwantów. Umiarkowany
dodatek ziół oraz przypraw nadaje im wyjątkowy aromat. Chleb zawiera błonnik, witaminy,
składniki mineralne, antyoksydanty oraz posiada charakterystyczne cechy dobrego chleba
– jest ciężki, zbity. Królewskie pierogi litewskie są wersją kibinai do gotowania, pieczenia oraz
smażenia. Produkty mogą stanowić ciekawą i niespotykaną do tej pory propozycję dań dla
restauracji, sklepów czy barów. Kibinaje stanowią wyśmienitą propozycję na gotowe danie.
Kibinai Bakery – is one of the few bakeries in Poland producing traditional Lithuanian bread
– multigrain bread ‘Olek’, baked dumplings – ‘Kibinaje’ and ‘Royal Lithuanian dumplings’.
Highest quality and natural ingredients make the products unique. Products contain no
yeasts or preservatives. Their unique flavor results from adequate use of herbs and spices.
Bread contains fiber, vitamins, minerals, antioxidants and it has the characteristics of good
bread – it’s heavy and dense. Royal dumplings are Lithuanian version of kibinai for cooking,
baking and frying. Products can be an interesting and unprecedented proposal of dishes for
restaurants, shops and bars. Kibinaje are an excellent proposal for the complete dish.

146. Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARK”, Giżycko
‘MARK’ Production and Trade Enterprise, Giżycko
Marzanna Kiezik
ul. Słowiańska 32a, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 32 71
fax +48 87 428 40 91
mark@mark.pl
www.mark.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–16.00
Open: Monday–Friday: 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Pomysł na uruchomienie firmy został zaczerpnięty z rodzinnej tradycji pieczenia sękacza. W 1990 r. uruchomiono produkcję opartą na tradycyjnej recepturze. Do sukcesu
zakład dochodził powoli, wytwarzając i udoskonalając technologię i recepturę wypieku, co pozwoliło na wydłużenie okresu przydatności do spożycia. Sięgający do tradycji sękacz mazurski ze swoim wykwintnym smakiem utożsamiany jest z regionem
i kojarzy się z miejscem jego produkcji, Giżyckiem. Sękacz Mazurski został wpisany
w 2006 r. na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
The idea to establish a company arose from the family tradition of baking ‘sękacz’ tree
cake. In 1990 the owners decided to start production based on the old, traditional
recipe. The road to success was quite long since they slowly worked on improving
the manufacturing technology and the recipe itself what finally allowed to extend
the expiry period of the cakes. They are glad to see that traditional Masurian ‘sękacz’
with its exquisite flavour is identified with the region and its place of manufacture,
i.e. Giżycko. In 2006 the Masurian ‘sękacz’ was entered on the List of Traditional
Products lead by the Minister of Agriculture and Rural Development.

79
147. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Anna Hładyszewska, Grabinek
Meat Processing Plant Anna Hładyszewska, Grabinek
Grabinek 36
14-106 Szyldak
tel. +48 89 647-66-07
+48 609-842-383
a.hladyszewska@wp.pl
Otwarte: poniedziałek–sobota 8.00–18.00
Open: Monday–Saturday 8.00 a.m – 6.00 p.m.
Zakład powstał w 2013 r. przy gospodarstwie rolnym specjalizującym się w hodowli
trzody chlewnej. Do produkcji używane jest mięso wyłącznie z własnego gospodarstwa. Stosowane są tylko naturalne przyprawy. Produkowane są wędliny podrobowe
takie jak: salceson, pasztet, kaszanka oraz wędzonki: baleron, szynka, boczek i kiełbasa. Wędzenie odbywa się zgodnie z dawną tradycją – drewnem olchowo-bukowym,
bez parzenia.
Meat Processing Plant was built in 2013 at the farm specialized in breeding pigs. For
meat production they use exclusively products from their farm. They add only natural
spices. They manufacture meats such as brawn, pate, black pudding and smoked:
ham, bacon and sausage. Smoking is done in accordance with the ancient tradition
– in the smoke of alder wood – beech, without scalding.

148. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gołogóra”, Gołogóra k. Świątek
‘Gołogóra’ Meat Processing Plant, Gołogóra near Świątki
Mariusz Jędrychowski
Gołogóra 19B
11-008 Świątki
tel. +48 606 779 088
mjedrychowski1@o2.pl
Otwarte: poniedziałek–sobota 7.00–17.00
Open: Monday–Saturday: 7.00 a.m. – 5.00 p.m.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gołogóra położony jest w malowniczej i ekologicznie
czystej okolicy – 15 km od Olsztyna. Celem zakładu jest utrzymanie i rozsławianie polskiej tradycji produkcji wędlin, zgodnie ze staropolskimi recepturami. Zakład wytwarza wyłącznie tradycyjne wyroby z mięsa wieprzowego, pochodzącego od rodzimych
producentów. Ich odbiorcami są klienci indywidualni, turyści, sklepy, restauracje i hotele. Zakład wyposażony jest w tradycyjne komory wędzarnicze opalane drewnem
bukowym, olchowym i owocowym.
Gołogóra Meat Processing Plant is located in a picturesque and ecologically clean
area – 15 km from Olsztyn. The purpose of the plant is to continuation and popularization of Polish tradition of making meats products, according to old, Polish recipes.
The plant produces only traditional pork products originating from local producers.
Products are bought by individual customers, tourists, shops, restaurants and hotels.
The plant is equipped with traditional smokehouses using beech, alder or fruit-tree
woods.
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149. Zakład Wędliniarski „Flis-Pol”, Miłomłyn
Pork-butcher’s Business ‘Flis-Pol’, Miłomłyn
Jarosław Flis
ul. Topolowa 12
14-140 Miłomłyn
tel. +48 661 735 895
+48 609 354 961
jarekflis21@wp.pl
Otwarte: poniedziałek–sobota 9.00–16.00
Open: Monday–Saturday 9.00 a.m – 4.00 p.m.
Zakład wędliniarski „Flis-Pol” powstał w grudniu 2011 r. Specjalizuje się w produkcji
wyrobów tradycyjnych i naturalnych. Starannie wyselekcjonowane mięso używane
do produkcji pochodzi z małej, lokalnej ubojni. W długim procesie peklowania mięsa
używana jest sól, sól peklująca oraz przyprawy takie jak: kolendra, majeranek, kardamon, czosnek, pieprz, jałowiec, kminek, gałka muszkatołowa, które nadają wędlinom niepowtarzalnego smaku. Długotrwały proces naturalnego wędzenia drewnem
olchowym i bukowym nadaje produktom niesamowity aromat.
Pork-butcher’s business ‘Flis-Pol’ was founded in December 2011. The plant specializes
in the production of traditional and natural meat products. Raw material, used in the
production process, is carefully selected. It comes from a small, local slaughterhouse.
Pickling salt, salt and spices such as: coriander, marjoram, cardamom, garlic, pepper,
juniper, cumin, nutmeg are used for long-term process of curing. These ingredients
provide cold meat a unique taste. Long process of natural smoking using alder and
beech wood gives an amazing flavour.

150. Zakład wyrobów spożywczych, Szczytno
Food production Plant, Szczytno
Benedykt i Marek Bielski
ul. Władysława IV 1
12-100 Szczytno
tel./fax +48 89 624 36 83
benk@neostrada.pl
Otwarte: poniedziałek–piątek 8.00–16.00
Open: Monday–Friday: 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Przedsiębiorstwo istnieje od 1976 r. W produkcji pieczywa stosuje technologie tradycyjne oparte na naturalnych procesach fermentacji, które pozwalają uzyskać pieczywo o wysokich walorach smakowych i odżywczych. Oferta zawiera ponad 30 rodzajów wypieków, sprzedawanych w czterech własnych sklepach firmowych i w innych
placówkach handlowych.
The enterprise was established in 1976. In bread manufacture the traditional technology is used, based on natural acidic fermenting dough which allows obtaining
a bread of high flavour and nutritional values. The offer includes an assortment of
more than 30 bakery products which are sold in 4 own shops and in many other
retail shops.
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Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego rozwinął się i został wcielony w życie w południowo-wschodniej Skanii
w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt szybko spotkał się
z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i władz samorządowych w regionach, a także ze strony innych regionów europejskich, których
ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności.
Do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego należą regiony
z różnych części Europy realizujące działania, które mają na celu promocję
i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości.
W obrębie każdego regionu istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów w niej uczestniczących. Członkami Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego w regionach są gospodarstwa, producenci, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje podkreślające swoje powiązania
z regionem. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności. Służyć ma spełnianiu życzeń
konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami
żywności a restauracjami, a także wymianie wiedzy pomiędzy regionami
członkowskimi. Ważne jest również promowanie rozwoju żywności, do produkcji której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe.
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa
się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają
miejscowe zwyczaje oraz promują tradycyjną kulturę jedzenia.
Obecnie w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zrzeszone są 32 regiony z 12 państw europejskich. Z Polski oprócz województwa warmińskomazurskiego do sieci należą: województwo opolskie, zachodniopomorskie,
wielkopolskie, pomorskie, mazowieckie, świętokrzyskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie oraz małopolskie.
Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze w Polsce zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z dniem 21 grudnia 2004 r. przystąpiło do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, stając się członkiem
kandydującym. Po spełnieniu wymagań regulaminu Sieci województwo
warmińsko-mazurskie uzyskało pełne członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w dniu 21 października 2005 r. pod
nazwą Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.
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The idea of initiating the European Network of Culinary Heritage was developed as a result of co-operation between the region of Southeast Skane
in Sweden and the Danish island of Bornholm in 1995 and aroused interest
among entrepreneurs and municipal authorities in those regions. Following
requests from other European regions, which were keen on offering inhabitants and tourists regional foods, the idea was expanded.
Many regions from different parts of Europe are members of the European
Network of Culinary Heritage. The main aim of the network is to focus interest on regional foods, promote them and to improve their quality, as well as
to enhance regional identity. Each participating region has its own regional
network consisting of producers. Members of the European Network of Culinary Heritage in the regions are farms, producers, food processing enterprises and restaurants which emphasize their links with the region.
Regional Culinary heritage is the idea that one can promote the production and sale of local and regional food. It focuses on the fulfilment of
the consumer’s needs, and on the improvement of co-operation among
local producers of food and restaurants. The network also facilitates the
exchange of knowledge among membership regions. It is also important
to promote development of food which is produced with the use of local
resources.
The European Network of the Culinary Heritage helps to make local and
regional culinary specialties more available. Shops and restaurants marked
with the logo of the Regional Culinary Heritage offer local and regional products and dishes which helps to maintain the traditional culture when eating. At present, 32 regions from 12 European countries are members of the
European Network of Culinary Heritage. In addition to warmińsko-mazurskie
voivodeship, Polish network includes: opolskie voivodeship, zachodniopomorskie voivodeship, wielkopolskie voivodeship, pomorskie voivodeship,
mazowieckie voivodeship, świętokrzyskie voivodeship, dolnośląskie voivodeship, kujawsko-pomorskie voivodeship and małopolskie voivodeship.
Following the decision of the Provincial Board on 21st December, 2004,
warmińsko-mazurskie voivodeship – as the first in Poland – joined the European Network of Culinary Heritage as a candidate member. Warmińskomazurskie voivodeship became a full member of the European Network of
Culinary Heritage, once the requirements of the network regulations were
met, on 21st October 2005 under the name: The Culinary Heritage Warmia
Mazury Powisle.
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Kulinarne dziedzictwo
Znak „Kulinarne Dziedzictwo Europy” pomoże Wam odnaleźć miejsca w całej
Europie, w których można spróbować regionalnych specjałów. Na Warmii i Mazurach aktualnie 150 przedsiębiorstw: rolników, przetwórców i restauratorów
tworzy sieć, która ułatwia konsumentom dotarcie do regionalnej żywności.
Województwo warmińsko-mazurskie od roku 2005 jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego używając logo „Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury Powiśle”. Samorząd województwa jest właścicielem licencji
na chroniony znak towarowy „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” i przyznaje prawo do jego używania przedsiębiorcom, którzy spełniają
wymogi określone regulaminem. Głównym kryterium członkostwa w sieci
jest korzystanie z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywowanie tradycji kulinarnych, promocja kulinarnego dziedzictwa regionu.
Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego koordynuje funkcjonowanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Jakości
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
T: +48 89 521 98 50
F: +48 89 521 98 59
E: bjz@warmia.mazury.pl
Więcej informacji na stronie www.warmia.mazury.pl. Zaś na oficjalnej stronie
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com dodatkowe informacje o członkach sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Europie.

