SZLAKIEM ZUP RYBNYCH – XII PRZECHADZKA, 1-14 CZERWCA 2014r.

Międzyzdroje
Strzecha, Baza rybacka
Promenada Gwiazd 38, Międzyzdroje
rosołowa, duże kawałki ryby, marchewka, pietruszka, ziemniaki – wszystko pokrojone w
kostkę, dużo świeżego koperku
pikantna, duże kawałki ryby, dobrze przyprawiona na ostro.
Obie zupy bardzo dobre – POLECAMY!!
Smażalnię tą POLECAMY również ze względu na inne ryby, smażone są przepyszne, bardzo dobre
śledzie i surówki. Smażalnia przy plaży, piękny widok na morze.

Dziwnów
Tawerna Żeglarska
Ul. Mała 5, Dziwnów
gulaszowa, duże kawałki ryby, pietruszka, koperek

Pogorzelica
Tawerna Bryza
Plażowa 5, Pogorzelica
węgierska, ryba, ostra papryka, czosnek, majeranek, grzyby, marchewka, cebula, pietruszka
zielona
12 zł

Mrzeżyno
U Rybaka Mariana
Portowa 22
Zniżka 10% 
gulaszowa, zawiesista, dośd pikantna, drobne kluseczki kokardki, majeranek, czosnek, cebula,
pomidory, ostra papryka
podawana z chlebem
można zamówid dodatkowo pyszne grzanki
9 zł
POLECAMY!! I zupę i smażalnię!!

Dźwirzyno
Bar u Lecha
Port Rybacki, Dźwirzyno
kawałki łososia, marchewka, pietruszka zielona, wodnista, bardzo słona, przez co sztuczna
10 zł

Dąbki
Gospoda pod Laguną
Darłowska 45 b, Dąbki
gulaszowa, z pomidorami, raczej łagodna, dużo słodkiej marchewki, duże kawałki ryby – z 3
gatunków, pietruszka zielona, bardzo odpowiednio przyprawiona
Bardzo smaczne jedzenie i picie – POLECAMY!!

Wicie
Adresu i nazwy baru nie podam, kto był ten wie.
gulaszowa, słona, na 5 osób które jadły – nikomu nie przypadła do gustu.
Paskudna 

Rowy
U Juliusza
Plażowa 1, Rowy
Zniżka 10% 
rosołowa, bez pomidorów, rozdrobniona ryba i warzywa, marchew grubsza
9 zł

Łeba
Bar Roberto
Turystyczna 9, Łeba
rosołowa, mocno cienka, dużo wody, różne rybki w dużych kawałkach, jarzynki, bez koperku
podawana z dwoma grzankami z masłem czosnkowym
10 zł

Lubiatowo
Bar Leśny nad morzem, koło parkingu
zabielana śmietaną, łosoś w kawałkach, dużo marchewki w paskach. Koperek, taka bardziej
jarzynowa niż rybna
9 zł

Karwia
Bar Laguna
Kolorowa 11, Karwia
gęsta zabielana śmietaną, ziemniaki, kluseczki grube długie, koperek, marchew, ziemniaki
pokrojone w kostkę, ziele angielskie

Jastrzębia Góra
U Rybaka
Rozewska 2, Jastrzębia Góra
Dwa rodzaje zupy
zupa rybaka – bardzo ostra, na bazie pomidorów i papryki, duże kawałki ryby
zupa rybna kaszubska – łagodna, zabielana śmietaną, z koperkiem, trochę w kierunku
ogórkowej
proponowane z grzankami, które trzeba dodatkowo zamówid (5 zł)
11zł

Hel
To Tu
Wiejska 57, Hel
rosołowa, z 3 lub 4 gatunków ryb: okoo, dorsz, łosoś, zazwyczaj również węgorz, marchewka,
pietruszka grubo krojone, dużo koperku i ziela angielskiego
8 zł
POLECAMY!! Pyszna zupa, pyszne śledzie, doskonałe ryby wędzone, dorsz po grecku i pasta z makreli
na ostro

Białogóra
Restauracja Antonio
Ul. Okrężna 10, Białogóra
rosołowa z koperkiem, biała ryba, ziemniaki, jarzyny w kostkę
7 zł
Nie jadłyśmy, tym razem rosołek wziął górę. Ale knajpę gorąco POLECAMY, jedna z naszych
ulubionych!

