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PRZEKĄSKI
sałatka ze szparagów, melona, ogórków i rzodkiewek z roszponką i winegretem

Taką sałatkę podawano w dawnej Piwnicy Świdnickiej. Wydaje się oryginalna i apetyczna.
szparagi w majonezie albo szparagi zapiekane w cieście

Szparagi były jednym z ulubionych we Wrocławiu warzyw, co najmniej od końca XVII 
wieku. W PRL-u zniknęły stąd całkowicie. Warto je przywrócić do jadłospisów.

ostrygi na lodzie lub ostrygi zapiekane w szampanie
Świeże ostrygi jadano we Wrocławiu przed wojną całymi tuzinami, podobnie zresztą jak w 
Warszawie, czy Krakowie. Jest to szalenie elegancka przekąska, warta wydatku i zachodu.

węgorz w galarecie
Jedna ze specjalności restauracji Liebicha na obecnym Wzgórzu Partyzantów.

śledzie po polsku
Tak nazywano we Wrocławiu sałatkę śledziową  z rzodkiewkami, jabłkiem i kaparami, polaną 

winegretem i doprawioną tłuczonymi goździkami.
tatar cielęcy w muszelkach z makaronu

Bardzo ciekawa forma podania tatara, znana w dawnych wrocławskich restauracjach.

pasztet z gęsi
Gęś była na Śląsku i w Prusach ulubionym drobiem.

kanapki ze smalczykiem spod pieczeni
kanapki z pumpernikla z twarożkiem

tartinki z wędzonym węgorzem
tartinki ze szpikiem wołowym

We Wrocławiu piekło się wiele odmian pieczywa i zestawy kanapeczkowe powinny to 
uwzględniać. Chleb ze smalczykiem spod pieczeni, ozdobiony pyszną galaretką, sprzedawano 

na ulicach w całym centrum Wrocławia.
miodownik

Już w XVI w. Wrocław słynął jako jeden z najsilniejszych ośrodków piernikarstwa. A 
miodownik to taki piernikowy pra-chleb. Są dziś piekarze, którzy robią go według 

średniowiecznej receptury, prawdziwym miodzie barciowym. Jest to fantastyczne pieczywo 
do zagryzania przekąsek.

rolady z kapusty
Ciekawa wrocławska wersja gołąbków - z cielęciny i szynki, dosmaczane skórką cytrynową i 

kminkiem, zapiekane.
kiełbaski wrocławskie

Wrocław słynął kiedyś z kiełbasek, które wytwarzano w rozmaitych odmianach i serwowano 
dosłownie wszędzie Piwnica Świdnicka słynęła z wędzonych kiełbasek z mieszanego mięsa z 

papryką, były też ciekawe kiełbaski wieprzowe z dodatkiem śmietany i piwa itd. Pozostały 



dawne receptury. Należałoby wybrać jedną lub kilka z nich i zlecić dobrej masarni produkcję 
na specjalne zamówienie. Bardzo prawdopodobne, że owa masarnia wejdzie w ten sposób na 
rynek z nowym luksusowym produktem. NAJLEPSZE KIEŁBASKI W POLSCE! Możnaby 

je podawać na surowo, gotowane, pieczone, grilowane i jak kto chce.

ZUPY
wrocławska zupa kartoflana a la Savoy Hotel

Bardzo ciekawa zupa-krem, na wołowym mięsie, z dodatkiem szyjek rakowych i jajek na 
twardo. Słynął z niej Fischer-Bar w Hotelu Savoy przy dzisiejszym pl. Kościuszki.

bulion z kluseczkami ze szpiku wołowego z główkami szparagów
Bardzo ciekawy przepis ze starych wrocławskich jadłospisów.

zupa z raków
W dawnym Wrocławiu jadano mnóstwo raków. Chodzi tu o zupę inną, niż się w Polsce 

powszechnie podaje, bardziej zawiesistą, gotowaną  na mocnym bulionie.
zupa orkiszowa

Wiadomo.

DANIA GŁÓWNE
karp z nadzieniem z sandacza

Karpie były bardzo popularne (stawy w Miliczu). Ten elegancki przepis pochodzi z którejś 
dawnej restauracji.

uda gęsie nadziewane suszonymi śliwkami, duszone w jabłkach, podawane z kluskami 
ziemniaczanymi i musem jabłkowym

Kluski nawiązują do wrocławskiej tradycji ziemniaczanej. Pierwsze kartofle zasadził przy ul. 
Wierzbowej botanik i filozof Laurentius Scholz von Rosenau już w XVI wieku, kiedy w 

Polsce jeszcze nikt o nich nie słyszał.
bażant z kiszoną kapustą

Specjalność winiarni Christiana Hansena przy obecnej ul. Świednickiej.
kuropatwa w kapuście gotowanej z winem

Dzikie ptactwo jest zawsze bardzo wytwornym daniem.
pieczony zając ze śliwkami

Tradycyjna potrawa na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
pieczona szynka z musem gruszkowym lub śliwkowym

udziec wieprzowy pieczony z kminkiem
Wszystko to wrocławskie klasyki.

DODATKI
kluski mączne (Schwartel)

kluski z grzankami
Knedelki z ziemniaczanego ciasta zagniecionego razem z grzaneczkami.

puree z grochu
Doskonałe do duszonej kiszonej kapusty.

duszona kiszona kapusta z jabłkami
tarta rzodkiew

Bardzo klasyczna surówka.
dynia duszona z jabłkami



Popularna na Śląsku jarzyna.
czerwona kapusta z prawdziwkami

Bardzo "wrocławska" jarzyna, zarazem połączenie z grzybami wprowadza niezbędny motyw 
czeski.

DESERY
torciki królowej Luizy (Konigen-Luise-Gedeck)

- małe torciki przekładane kremem orzechowym, z bitą śmietaną na wierzchu w kształcie 
góry Śnieżki zimą, udekorowane koroną z lukru. Opracował je Perini, najsłynniejszy 

wrocławski cukiernik, na zamówienie żony Fryderyka Wilhelma III; opatentował je (!) i 
upowszechnił w całym Wrocławiu. Dziś nadal się je produkuje w cukierni "Kretschmer" w 

Gorlitz, gdzie po wojnie osiadł jeden z cukierników Periniego.
ciasto drożdżowe z cynamonową kruszonką (Schlesische Streuselkuchen)

- specjał wrocławski, przysmak pruskich monarchów, ulubione ciasto cesarzowej Luizy, a 
także podziwiane przez carycę Aleksandrę, żonę Mikołaja I

bomby legnickie (Liegnitzer Bomben)
Niby nic specjalnego, pierniczki z rodzynkami, ale to bardzo autentyczny przysmak z 

Legnicy.
marcepany
Koniecznie.

parfait z żółtek
Ciekawy przepis z dawnych wrocławskich kawiarni.

tarta dyniowa
Autorstwa p. Alicji Kehl, nagrodzona na Dolnośląskim Festiwalu Dyni w Ogrodzie 

Botanicznym w 2007 roku.
sękacz

Znany jako specjał suwalsko-litewski, w istocie pochodzi z Prus(Baumkuchen) i był 
powszechnie znany we Wrocławiu. Trzebaby jednak najpierw namówić kogoś na miejscu na 

jego produkcję.
precle w kształcie błaznów

Istniała tradycja pieczenia na Ostatki precli w kształcie błazna. Może by nawiązać do tej 
tradycji i wskrzesić dawną formę, albo też piec precle w kształcie krasnoludków.

===========================================================

PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY
MENU I

ostrygi na lodzie
pasztet z gęsi

sałatka ze szparagów i melona
zupa kartoflana a la Savoy Hotel

pieczony zając ze śliwkami + kluski z grzankami + czerwona kapusta z prawdziwkami
torciki królowej Luizy

marcepany

MENU II
śledzie po polsku

bulion z kluseczkami ze szpiku wołowego z główkami szparagów



Kuropatwa w kapuście gotowanej z winem + dynia duszona z jabłkami
ciasto drożdżowe z cynamonową kruszonką

parfait z żółtek

MENU III
szparagi w majonezie

tatar cielęcy w muszelkach z makaronu
zupa orkiszowa

karp z nadzieniem z sandacza + tarta rzodkiew
tarta dyniowa

bomby legnickie


