
prezentacja produktów



na polskim rynku.

 

P&W jest wolne od GMO, antybiotyków, alergenów 
i barwników. 

to wędliny:Pieczone&  



 
 

to wędliny:Pieczone&  



wolne od GLUTENU, ALERGENÓW I BARWNIKÓW

ze składnikami i dodatkami NATURALNYMI

wędzone SZCZAPAMI BUKOWYMI 

z mięsa z certyfikowanej hodowli BEZ GMO I ANTYBIOTYKÓW

z dziczyzny z POLSKICH LASÓW

to wędliny:Pieczone&  



Maestria 

Nasze  
bez antybiotyków.

 naturalne

.

tradycyjnej sztuki 
ich warzenia.

Nasza technologia nie uznaje dróg na skróty.

Naszej produkcji nie
chemicznymi.

 

 tradycji 
oraz  



Kompozycja 
co jest na pierwszym miejscu

 
 

nawet 165 gram.

 

umieszczamy na etykiecie.

produkt 
kupuje.

jest bezpieczny  nadzorowi 
weterynaryjnemu.

szynki, 



99,35% 0,65%

99,93% 0,07%

Surowa wędzonka wieprzowa, wędzona zimnym dymem, 
długo dojrzewająca, naturalnie suszona.

Wędzonka z boczku, marynowana na sucho przez okres 
4 tygodni, w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, 
wędzona zimnym dymem ok 7 dni.

Jeśli lubisz owinięte wędzonym boczkiem pieczone śliwki lub gruszki jako 
przekąskę, spaghetti carbonara, szynkę z jelenia zawiniętą w wędzony 
boczek, czy tradycyjne zrazy wołowe nadziewane dojrzewającym boczkiem, 
to nie wahaj się. Najlepsze dania tworzą zdrowe, naturalne produkty, dlatego 
dojrzewający boczek Pieczone&Wędzone podkreśli ich smak.

Boczek dojrzewający

Parzona wędzonka wieprzowa, wędzona ciepłym dymem

Wędzonka z boczku, marynowana przez okres 7-9 dni w kąpieli solankowej 
połączonej z wywarem ziół i przypraw skomponowanych według własnej 
receptury, wędzona gorącym dymem ok 4 godzin w jednym cyklu czasowym.

Jajecznica, omlet, czy może tradycyjna grochówka tylko z boczkiem 
Pieczone&Wędzone. Masz chęć na takie śniadanie w sobotni poranek lub 
zupę regenerującą Cię po południu? Boczek Pieczone&Wędzone doda im 
charakteru.

Boczek tradycyjny



95,86% 4,14%

99,2% 0,8%

Parzona kaszanka z dodatkiem boczku wieprzowego wędzonego 
i parzonego, wędzona ciepłym dymem

Kaszanka z białej kaszy gryczanej bez alergenów, mięsa i podrobów, 
z dodatkiem boczku wędzonego, parzona ok. 30 minut w jednym cyklu 
czasowym, schłodzona zimną wodą.

Jeśli cenisz osoby, które zapraszasz na grilla, to podaj im najlepszą, 
naszym zdaniem, kaszankę z boczkiem Pieczone&Wędzone. Dodatkowa 
cebula i świeży majeranek podkreślą jej smak.

Kaszanka z boczkiem

Pieczona, wędzona kiełbasa z szynki wieprzowej, wędzona ciepłym 
dymem

Wędlina z szynki marynowanej na sucho przez okres 48 godzin 
w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, wędzona 
5 godzin gorącym dymem, pieczona, schłodzona zimnym powietrzem

Jeśli chcesz zadbać o zdrowie swoich dzieci, kanapka z kiełbasą z szynki, 
z dodatkiem sałaty, do szkoły lub na kolację jest trafionym pomysłem. 
Dbajmy o ich odporność od najmłodszych lat, niech odżywiają się zdrowo.

Kiełbasa z szynki



98,5% 1,5%

98,83% 1,17%

Pieczona kiełbasa z szynki dzika polskich lasów, z dodatkiem boczku 
wieprzowego, wędzona ciepłym dymem

Wędlina z szynki, z dodatkiem boczku wieprzowego, marynowana na sucho 
w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, przez okres 
48 godzin, wędzona gorącym dymem ok. 5 godzin w jednym cyklu czasowym, 
pieczona, schłodzona zimnym powietrzem.

Dzik jest dziki, ale nie jest zły, żyje przecież na wolności w polskich lasach. 
Kiełbasa pieczona z dzika Pieczone&Wędzone nie zawiera 19% dzika w sobie, 
a aż 80%. Dodatkowe pieczenie tej kiełbasy uwalnia jej smak. Wykorzystaj ją 
do grzanek, zapiekanek makaronowych lub jako dodatek do bigosu. 

Kiełbasa pieczona z dzika

Pieczona kiełbasa z szynki dzika polskich lasów, z dodatkiem boczku 
wieprzowego, wędzona ciepłym dymem

Wędlina z szynki, z dodatkiem boczku wieprzowego, marynowana na sucho 
w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, przez okres 48 
godzin, wędzona gorącym dymem ok. 5 godzin w jednym cyklu czasowym, 
pieczona, schłodzona zimnym powietrzem.

Kanapka kiełbasą krakowską z dzika Pieczone&Wędzone, wśród grona 
kanapek z kiełbasami z dziczyzny nie ma sobie równych. kromka razowego 
chleba, masło, sałata rzymska, odrobina sera ementaler i świeże rzodkiewki 
również pracują na tą pozycję.

Kiełbasa krakowska z dzika



98,2% 1,8%

98,7% 1,3%

Pieczona kiełbasa z szynki wieprzowej z dodatkiem czarnego 
pieprzu, wędzona ciepłym dymem

Wędlina z szynki marynowanej na sucho przez okres 48 godzin, 
w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, wędzona 
gorącym dymem ok. 5 godzin w jednym cyklu czasowym, pieczona, 
schłodzona zimnym powietrzem.

Czarny pieprz nadaje kiełbasie z szynki wyjątkowego smaku. Kanapka 
do pracy z kiełbasą pieczoną z pieprzem Pieczone&Wędzone, połączona 
z razowym pieczywem, rzodkiewką i szczypiorkiem to bardzo dobry wybór 
na zdrowy posiłek.

Kiełbasa pieczona z pieprzem

Surowa kiełbasa z mięsa wieprzowego, wędzona zimnym dymem, 
długo dojrzewająca, naturalnie suszona

Wędlina z szynki, łopatki i boczku, marynowanych na sucho przez okres 
48 godzin, w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, 
wędzona zimnym dymem ok 7 dni w różnych cyklach czasowych, naturalnie 
dojrzewająca 6-8 tygodni.

Polska kiełbasa długo dojrzewająca to kwintesencja smaku. Pokrojona 
w bardzo cienkie plastry – chipsy – idealnie komponuje się z oliwkami 
i suszonymi pomidorami w otoczeniu sera gorgonzola.

Kiełbasa dojrzewająca



98,3% 1,7%

99,4% 0,6%

Surowa kiełbasa z szynki dzika, z polskich lasów, uzupełniona 
boczkiem wieprzowym, wędzona zimnym dymem, długo 
dojrzewająca, naturalnie suszona

Wędlina z szynki dzika, z dodatkiem boczku świnki, marynowana na sucho 
przez okres 48 godzin, w przyprawach skomponowanych według własnej 
receptury, wędzona zimnym dymem ok 7 dni w różnych cyklach czasowych, 
naturalnie dojrzewająca 6-8 tygodni.

Długo dojrzewająca kiełbasa z dziczyzny polskich lasów to smak, którego 
nigdy nie zapomnisz. Podana na półmisku razem z marynowanymi 
szlachetnymi borowikami oraz cebulką podkreśli Twój wysublimowany gust.

Kiełbasa dojrzewająca z dzika

Pieczona kiełbasa wieprzowa, wędzona ciepłym dymem

Wędlina z szynki, łopatki i boczku wieprzowego marynowana na sucho przez 
okres 48 godzin, w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, 
wędzona gorącym dymem ok. 5 godzin w jednym cyklu czasowym, pieczona, 
schłodzona zimnym powietrzem.

Płonie ognisko i szumią knieje – kiełbasa z nutą czosnku i majeranku, mająca 
swój charakter, zatknięta na patyk, umieszczona nad ogniskiem przeniesie 
Was w czasy dzieciństwa. Bigos i grochówka będą doskonałym uzupełnieniem 
tej kiełbasy.

Kiełbasa tradycyjna



93,5% 6,5% BEZ-E250

bez
azotynu

sodu !

98% 2% BEZ-E250

bez
azotynu

sodu !

Pieczony pasztet wieprzowy bez azotynu sodu i alergenów

Pasztet pieczony z łopatki, boczku i wątroby z przyprawami skomponowanymi 
według własnej receptury.

Konfitura z żurawin, czy ogórki małosolne nie mogą się obejść bez pasztetu 
Pieczone&Wędzone. Chcesz zaskoczyć Swoich Gości czymś nadzwyczajnym – 
podaj im kompozycję pasztetu Pieczone&Wędzone oraz ogórków małosolnych 
zrobionych własnoręcznie.

Pasztet P&W

Pieczony pasztet z dzika z polskich lasów, bez azotynu sodu 
i alergenów

Pasztet pieczony z łopatki i boczku dzika oraz wątroby świnek, w przyprawach 
skomponowanych według własnej receptury.

Pasztet z dzika buchtującego w polskich lasach najlepiej smakuje 
w doborowym towarzystwie, marynowanych borowików szlachetnych oraz 
konfitur z żurawiny leśnej, oczywiście najlepiej zebranych i przygotowanych 
przez siebie w domu. Uracz swoją rodzinę taką przyjemnością.

Pasztet z dzika



99,35% 0,65%

99,35% 0,65%

Surowa wędzonka z dzika wędzona zimnym dymem, 
długo dojrzewająca, naturalnie suszona

Wędzonka z polędwicy dzika marynowana przez okres 2 – 3 tygodni w kąpieli 
solankowej połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, 
wędzona zimnym dymem ok. 7 dni w różnych cyklach czasowych, naturalnie 
dojrzewająca 6-8 tygodni.

Podgotowane zielone szparagi, zawinięte w polędwicę dojrzewającą z dzika 
Pieczone&Wędzone z polskiej kniei, oprószone bieszczadzkim owczym serem, 
włożone na 8 minut do piekarnika to „niebo w gębie”. Aromat dojrzewającej 
dziczyzny, którym przesiąkają szparagi, podbite serem dadzą Waszym kubkom 
smakowym niespotykaną rozkosz.

Polędwica dojrzewająca z dzika

Surowa wędzonka wieprzowa, wędzona zimnym dymem, długo 
dojrzewająca, naturalnie suszona

Wędzonka z polędwicy marynowana na sucho przez okres 4 – 6 tygodni, 
w przyprawach skomponowanych według własnej receptury, wędzona 
zimnym dymem 7 dni w różnych cyklach czasowych, naturalnie dojrzewająca 
6-8 tygodni.

Delikatnie duszona polędwica dojrzewająca Pieczone&Wędzone na grubych 
plastrach malinowych pomidorów, ułożona na przemian z oscypkiem 
w czterech warstwach, nałożona na wcześniej przygotowany tost francuski, 
przykryta jajkiem sadzonym i okraszona świeżą szalotką to niezapomniane 
wrażenia kulinarne.

Polędwica dojrzewająca



99,93% 0,07%

99,93% 0,07%

Pieczona wędzonka wieprzowa z dodatkiem czarnego pieprzu, 
wędzona ciepłym dymem
Wędzonka z górnej części polędwicy, marynowana przez okres 7-9 dni 
w kąpieli solankowej połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej 
receptury, obsypana młotkowanym pieprzem, wędzona gorącym dymem 
ok. 4 godzin w jednym cyklu czasowym, pieczona, schłodzona zimnym 
powietrzem.

Swój świąteczny półmisek, czy kanapkę do biura wzbogacisz o niepowtarzalny 
smak. Schab z czarnym pieprzem Pieczone&Wędzone najlepiej czuje się w 
towarzystwie razowego pieczywa na tradycyjnym zakwasie, oliwy z oliwek 
tłoczonej na zimno, sałaty rzymskiej, pomidora malinowego i słodkiej cebuli. 
Młotkowany czarny pieprz nadaje charakteru tej wędzonce, a pieczenie nadaje 
jej bardzo kruchą strukturę.

Schab z czarnym pieprzem

Parzona wędzonka wieprzowa, wędzona ciepłym dymem

Wędzonka z dolnej i środkowej części polędwicy, marynowana w kąpieli 
solankowej połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, 
wędzona gorącym dymem ok. 4 godzin w jednym cyklu czasowym, 
schłodzona zimnym powietrzem.

Nie ma znaczenia, czy to śniadanie, kanapka do szkoły, podwieczorek 
z przyjaciółmi na podwórku, czy kanapka na „dobranoc”. Sałata lodowa, 
kiszony ogórek, pomidor, czy jajko na twardo nadadzą mu wyrazistości, 
a szczypiorek będzie „wisienką na torcie”. W krótkim czasie schab 
tradycyjny będzie ulubioną wędliną Twoich dzieci.

Schab tradycyjny



99,35% 0,65%

99,17% 0,83%

Surowa wędzonka z dzika, wędzona zimnym dymem, długo 
dojrzewająca, naturalnie suszona

Wędzonka z polędwicy dzika marynowana w kąpieli solankowej połączonej 
z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, poddana trzytygodniowemu 
leżakowaniu mięsa. Wędzona zimnym dymem ok 96 godzin w różnych cyklach 
czasowych.

Zawinięta ćwiartka dojrzałego awokado w szynkę dojrzewającą z dzika 
Pieczone&Wędzone, skropiona odrobiną soku z limonki, to wyśmienita 
przystawka na kolację przy świecach z ukochaną osobą – przygotowanie jej 
zajmuje tylko kilka minut.

Szynka dojrzewająca z dzika

Surowa wędzonka z jelenia, wędzona zimnym dymem, długo 
dojrzewająca, naturalnie suszona
Wędzonka z polędwicy dzika marynowana  przez okres 2 – 3 tygodni, 
w kąpieli solankowej połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej 
receptury, poddana trzytygodniowemu leżakowaniu mięsa. Wędzona zimnym 
dymem ok 96 godzin w różnych cyklach czasowych.

Ugotowaną al dente zieloną fasolkę szparagową dzielimy na pęczki po 3-4 szt 
zawijam w comber dojrzewający z jelenia Pieczone&Wędzone i układamy na 
blachę. wszystko posypujemy odrobiną rozgniecionego roquefort’a 
i zapiekamy. Jedząc tą oryginalną przystawkę, Twoje podniebienie otrzyma 
wtedy ogromną dawkę cudownego smaku.

Comber dojrzewający z jelenia



99,93% 0,07%

99,35% 0,65%

Surowa wędzonka wieprzowawędzona zimnym dymem, długo 
dojrzewająca, naturalnie suszona
Wędzonka z szynki w kąpieli marynowana na sucho przez okres 6 tygodni 
w mieszance ziół i przypraw skomponowanej wg własnej receptury, wędzona 
zimnym dymem ok. 7 dni w różnych cyklach czasowych, 
naturalnie dojrzewająca 6-8 tygodni.

Bakłażan i szynka dojrzewająca Pieczone&Wędzone idą zawsze w parze. 
Grube plastry bakłażana posmaruj delikatnie miodem, posyp według uznania 
pieprzem cayenne, zawiń w plastry szynki dojrzewającej Pieczone&Wędzone, 
wstaw na 10 minut do rozgrzanego piekarnika i wspaniała przystawka 
gotowa.

Szynka dojrzewająca

Parzona wędzonka wieprzowa, wędzona ciepłym dymem

Wędzonka z górnej części szynki, marynowana w kąpieli solankowej 
połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, wędzona 
gorącym dymem ok 4 godzin w jednym cyklu czasowym, schłodzona zimnym 
powietrzem.

Jeśli nie znasz upodobań smakowych Twoich Gości, zawsze możesz 
przygotować sałatkę szopską z dodatkiem szynki tradycyjnej 
Pieczone&Wędzone. Drugi wariant to połówka ugotowanego jajka bażanciego 
lub przepiórczego zawinięta w szynkę tradycyjną Pieczone&Wędzone, podana 
z domowym majonezem i przyozdobiona kaparem.

Szynka tradycyjna



99,93% 0,07%

91,7% 14,3%

Pieczona wędzonka wieprzowa wędzona ciepłym dymem
Wędzonka z dolnej części szynki wraz ze skórą, marynowana w kąpieli 
solankowej połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, 
wędzona gorącym dymem ok. 7 godzin w jednym cyklu czasowym, pieczona, 
schłodzona zimnym powietrzem.

Kanapka z szynką dla „drwala”, jajecznica na szynce dla Twojego dziecka, 
młoda kapusta z odrobiną szynki dla Twojej żony, to jej wymarzone 
środowisko. Szynka pieczona Pieczone&Wędzone ze skórą wtedy oddaje się 
cała. Jeśli kochasz soczystą szynkę, musisz jej spróbować.

Szynka pieczona

Wytapiany ze słoniny wieprzowej z dodatkiem cebuli, 
ziół i wędzonek

Smarowidło z dodatkiem mielonych wędzonek P&W w słoiku szklanym, 
parzone.

Okrasa pierogów, ruskich, z kapustą i grzybami, z mięsem, czy ze szpinakiem 
wymaga niezwykłej jakości. Smalec z wędzonek Pieczone&Wędzone 
na pewno sprosta temu zadaniu. A może wolisz kanapkę z chrupiącym 
chlebem wypiekanym w zaciszu domowym na naturalnym zakwasie, 
posmarowaną smalcem Pieczone&Wędzone, z kiszonym ogórkiem zamiast 
przysłowiowej „wisienki”? Tu też smalec P&W spełni twoje oczekiwania.

Smalec P&W



94,1% 5,9% BEZ-E250

bez
azotynu

sodu !

93,5% 6,5% BEZ-E250

bez
azotynu

sodu !

Parzona pasztetowa wieprzowaz dodatkiem wątroby, wędzona 
ciepłym dymem,bez azotynu sodu
Mięso, majeranek, pieprz, a przede wszystkim wędzenie naturalnym dymem 
nadaje jej indywidualnego smaku. To dzięki zastosowaniu odpowiednich 
proporcji między przyprawami i intensywnego wędzenia,  pasztetowa 
Pieczone&Wędzone jest tak delikatna, a zarazem sie rozpada się przy krojeniu. 
Jedząc kanapkę z  pasztetową Pieczone&Wędzone, będziesz rozkoszował się 
jej smakiem.

Pasztetowa P&W

Pieczona pasztetowa wieprzowa z dodatkiem wątroby, 
bez azotynu sodu

Smarowidło z różnego rodzaju mięsa z dodatkiem wątroby, w słoiku szklanym, 
parzone.

Mięso, wątroba, majeranek, pieprz, a przede wszystkim cebula nadają jej 
indywidualnego smaku. Wyjeżdżając na dłużej, nadal możesz jeść kanapkę 
posmarowaną pasztetową Pieczone&Wędzone i rozkoszować się jej smakiem.

Pasztetowa w słoiku P&W



95,3% 4,7% BEZ-E250

bez
azotynu

sodu !

98,6% 1,4%

Parzone w słoiku rillettes wieprzowe z dodatkiem słoniny, 
bez azotynu sodu

Smarowidło z szynki z dodatkiem słoniny wieprzowej, w słoiku szklanym, 
parzone.

Francuzi, jak i my Polacy, potrafią z mięsa wyczarować wspaniałości. Jeśli 
pasztet jest dla Ciebie za gładki, proponujemy Ci szarpane w konsystencji 
rillettes. Zaserwuj sobie tradycyjną kromkę chleba żytniego, posmarowaną 
warstwą rillettes z szynki z dodatkiem marynowanego czosnku i dymki.

Rillettes z szynki w słoiku P&W

Wędzona kiełbasa wieprzowa ciepłym dymem

Wędlina z różnego rodzaju mięsa wieprzowego marynowanego na sucho 
przez okres 48 godzin, w przyprawach skomponowanych według własnej 
receptury, wędzona gorącym dymem ok. 5 godzin w jednym cyklu czasowym, 
parzona, schłodzona zimnym powietrzem.

Serdelki z wody to jedno z ulubionych dań śniadaniowych dzieci. Jako 
mamie zależy Ci, aby Twoje dzieci poprawnie się rozwijały. Serdelki 
P&W wyprodukowane są z mięsa bez antybiotyków, bez GMO. 
Produkcja ich odbywa się bez alergenów i tylko z naturalnymi dodatkami. 
Pieczone&Wędzone dba o zdrowie Waszych dzieci.

Serdelki P&W



97,6% 2,4% BEZ-E250

bez
azotynu

sodu !

99,07% 0,93% BEZ-E250

bez
azotynu

sodu !

Parzona kiełbasa  wieprzowa, z czosnkiem niedźwiedzim, 
bez azotynu sodu

Wędlina wyprodukowana z łopatki i boczku, z dodatkiem czosnku 
niedźwiedziego, marynowana na sucho 48 godzin, w przyprawach 
skomponowanych wg. własnej receptury, parzona, schłodzona zimną wodą.

Jeśli cenisz osoby, które zapraszasz na grilla, to zaskocz ich kiełbasą grillową 
z czosnkiem niedźwiedzim Pieczone&Wędzone zawiniętą w boczek 
dojrzewający Pieczone&Wędzone. Nieodzownym towarzyszem tego dania są 
pokrojone pomidory z mozzarellą buffalo polane emulsją ze świeżego czosnku, 
świeżą, posiekaną bazylią, łyżką miodu i oliwą z oliwek tłoczoną na zimno.

Kiełbasa grillowa z czosnkiem niedźwiedzim

Wędzona kiełbasa  wieprzowa, z suszonymi pomidorami, bez 
azotynu sodu

Wędlina wyprodukowana z łopatki i boczku, z dodatkiem suszonych 
pomidorów, marynowana na sucho 48 godzin, w przyprawach 
skomponowanych wg. własnej receptury, wędzona w jednym cyklu 
czasowym, parzona, schłodzona zimną wodą.

Tą kiełbasa grillową z suszonymi pomidorami wystarczy głęboko naciąć, 
włożyć do środka tarty parmezan zmieszany z odrobiną świeżo posiekanej 
kolendry i zawinąć w folię aluminiową. Dla uzupełnienia witamin, proponujemy 
świeże warzywa i sałaty skropione wyciśniętym sokiem z cytryny i oliwą 
z oliwek tłoczoną na zimno.

Kiełbasa grillowa z suszonymi pomidorami
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Pieczony schab wieprzowy z dodatkiem ziół, bez azotynu sodu

Pieczyste z części schabu, marynowanego przez okres 7-9 dni w kąpieli soli 
jodowanej połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, 
posypany naturalnymi przyprawami, pieczony pod przykryciem w piecu.

Kanapka z pieczonym schabem przykryta delikatnym sosem chrzanowym 
to to coś, czemu się nie oprzesz.Wszystkie smaki, jakie poczujesz jedząc schab 
z pieca Pieczone&Wędzone to kwintesencja naturalnych przypraw i ziół.

Schab z pieca

Pieczony boczek wieprzowy z dodatkiem ziół, bez azotynu sodu

Pieczyste z boczku, marynowanego przez okres 7-9 dni w kąpieli soli 
jodowanej połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, 
posypany naturalnymi przyprawami, pieczony pod przykryciem w piecu.

Plastry boczku z pieca Pieczone&Wędzone podgrzane w opiekaczu, podane 
na młodych liściach botwinki przykryte cienko pokrojonymi plastrami buraków 
z dodatkiem sera koziego i świeżo pokrojonej dojrzałej gruszki, to przystawka, 
którą podając swoim znajomym sprawisz im ogromną przyjemność. 

Boczek z pieca



98,86% 1,14% BEZ-E250
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Pieczona szynka wieprzowa z dodatkiem ziół, bez azotynu sodu

Pieczyste z szynki, marynowanej przez okres 7-9 dni w kąpieli soli jodowanej 
połączonej z wywarem ziół i przypraw wg własnej receptury, posypany 
naturalnymi przyprawami, pieczony pod przykryciem w piecu.

Ta szynka, ułożona na świeżo posmarowanej masłem bagietce francuskiej 
wyłożonej rukolą z dodatkiem pasty jajecznej posypanej drobno pokrojonym 
szczypiorkiem przyprawia o kulinarny zawrót głowy. 

Szynka z pieca
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