
producent produkty

Sklep „Zdrowa Żywność”
miody, sękacze, chleby, jaja ekologiczne, wyroby garmażeryjne, ser

twarogowy, masło, śmietana, mąka, orkisz, pasztet mazowiecki.

Bio-piekarnia "W Grzybowskiej Arce" 

Ewy i Petera Stratenwerthów

Chleb hruby żytni, chleb hruby pszenno-żytni ze słonecznikiem, chleb

hruby pszenno-żytni owsiany, chleb hruby pszenny z cebulą, chleb

hruby żytni sitkowy, chleb sitkowy pszenno-żytni, bułka pszenno-żytnia,

bułka sitkowa pszenna, chleb sitkowy pszenno-żytni, chleb hruby

orkiszowy 100%, ciasta grube orkiszowe, chleb hruby razowy, chleb

pszenno żytni. 

Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy

Chleb razowy ratuszowy z Siedlec, chleb marszałkowski z Siedlec, chleb 

mazowiecki regionalny z Siedlec, chleb domowy na zakwasie, bułka 

paryska, bułka poznańska, bułka paluch, bułka kajzerka, bułka 

grahamka

Piekarnia Kurpiowska "Serafin"

kołacz razowy, kołacz razowy z miodem, chleb domowy-pytlowy, chleb

swojski, chleb razowy z otrębami, chleb razowy z ziarnami, fafernuchy z

marchewką, chlebki tureckie, placek kurpiowski, chleb dworski, chleb

kołodziej, chleb pełnoziarnisty, chleb kresowy, chleb serwatkowy.

Piekarnia Fogiel & Fogiel

chleb żytni bez drożdży, chleb żytni z żurawiną, chleb razowy bez 

drożdży, chleb razowy ze śliwką bez drożdży, chleb wiejski (udział mąki 

żytniej 70%), chleb tradycyjny  (udział mąki żytniej 40%) 

Piekarnia Cukiernia PIEKARCZYK S.C.

lody truskawkowe, malinowe, jabłkowe, pomidorowe, pierogi z mięsem, 

kapustą i pieczarkami, z serem, ryskie, z truskawkami i z wiśniami; 

dania restauracyjne: pasztet, zupa krem syniowy, zupa krem 

pomidorowy, czernina, kaczka w wiśniach; cukiernicze wyroby: 

jabłecznik kroczewski, pascha

Piekarnia Wielgolas Chleb żytni- blaszka  

Browar Ciechan
Ciechan Wyborne, Ciechan Mocne, Ciechan Miodowe, Ciechan 

Pszeniczne, Ciechan Porter, Ciechan Stout, Krzepiak



EKO-FRUIT Sp. z.o.o.

Konfitura wiśniowa „Zakroczymska”, nalewka wiśniowa „Zakroczymska”,

podchmielone wisienki. jabłko prażone, nalewka malinowa, nalewka

truskawkowa, nalewka jabłkowa, nalewka orzechowa, nalewka

aroniowa, nalewka z czarnej porzeczki, nalewka z czerwonej porzeczki,

nalewka z pigwy, sok malinowy, sok truskawkowy, sok z czarnej

porzeczki, sok z aroni, sok z czarnego bzu, powidła śliwkowe, dżem

truskawkowy, dżem malinowy, dżem wiśniowy, dżem z czarnej

porzeczki, dżem z czerwonej porzeczki, powidła śliwkowe, marmolada

wieloowocowa, marmolada truskawkowa, marmolada malinowa.

Winnica Wieczorków Aleksandra i Paweł 

Wieczorek
Wino.

Longinus Rafał Dziliński
Nalewka z aronii, nalewka wiśniowa, nalewka z tarniny, nalewka 

malinowo-jeżynowa, nalewka gruszkowa.

Owocowa Farma Tomasz Górski Sok jabłkowy tłoczony, producent jabłek

Activ P.P.H.U. Waldemar Żółcik soki Royal Apple  

Nalewki Staropolskie Karol Majewski Nalewka na pędach sosny „Zapach lasu”

Gospodarstwo Sadownicze MB Monika 

Bankiewicz
Smaczek z Doliny Radomki 

Sad na Zapieckach Tomasz Bieńkowski Tłoczony sok jabłkowy, Tłoczony sok jabłkowy z selerem

Gabler.pl Adam Gabler Sok jabłkowy NFC (nie z koncentratu

Kurpiowsko Mazowiecki Związek 

Pszczelarzy w Ostrołęce
Miód Kurpiowski.

PACHNICZÓWKA
Miodowe Piwo Mazowieckie, miody: mniszkowy, lipowy, akacjowy, 

malinowy, gryczany, wrzosowy, spadziowy, leśny.

Pasieka Nadbużańska Miód Nadbużański.

Pasieka "Mała Pszczółka" miody i produkty pszczele z rejonu siedleckiego



Pasieka Murawscy Łukasz Murawski
miody gatunkowe: wielokwiatowy, gryczany, malinowy, nawłociowy, 

pierzga

Tęczowa Pasieka Zbigniew Durajczyk
miody gatunkowe: wielokwiatowy, klonowy, klonowo wierzbowy, 

rzepakowy, akacjowy, lipowy, nawłociowy

Pasieka Mistrza - Karol Zimnicki
miody gatunkowe: wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, rzepakowy, 

mleczko pszczele, pyłek kwiatowy i propolis 

Pasieka Robert Sarnacki
miody gatunkowe: wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, faceliowy, 

spadziowy

Pasieka Kurpik Teresa i Czesław 

Niedźwiedzcy

miody nektarowe-odmianowe:mniszkowy, lipowy, gryczany, rzepakowy, 

akacjowy

Pasieka Kurpik Junior Grzegorz 

Niedźwiedzki

miody nektarowe-odmianowe:mniszkowy, lipowy, gryczany, rzepakowy, 

akacjowy, miody spadziowe

Pasieka Darz Miód Henryk Gliniecki
miody odmianowe: rzepakowy,lipowy, akacjowy, nawłociowy, 

wielokwiat, gryczany, propolis, pyłek kwiatowy

Arkadiusz Sadowski
miód rzepakowy, miód akacjowy, miód lipowy, miód spadziowy, miód 

wielokwiatowy

Kaziemierz Skoczeń miody i produkty pszczele z rejonu nadbużańskiego 

Bartnik Mazowiecki Justyna Kalińska
miody: lipowy, wielokwiatowy, nektarowo-spadziowy, rzepakowy, 

akacjowy i akacjowo-lipowy, pyłek pszczeli

Pasieka Dudka Marek Dudek miody, pyłek pszczeli, pierzga, wosk i propolis

Borowskie Miody - Krzysztof Zalewski

miód mnieszkowy, rzepakowy, nawłociowy, leśny nektarowy, 

wielokwiatowy, faceliowy, akacjowy, lipowy, gryczany, słonecznikowy, 

pyłek, pierzga i propolis



P.P.U.U.H. Bekon

Kiełbasa szydłowiecka pieczona z oczkiem, kaszanka szydłowiecka

z wątróbką, pasztet domowy szydłowiecki, kiełbasa staropolska

szydłowiecka, smalczyk do smarowania, salceson „Rolada Królewska”,

kabanosy wieprzowe w naturalnym baranim jelicie, słonina wędzona.

Wędzonki: udziec wędzony – szynka z nogą, szynka tradycyjna, schab

wędzony, schab wędzony po warszawsku, rolada schabowa,

polędwiczki wędzone, boczek wędzony, baleron wędzony. Mięsa

pieczone: Schab pieczony, schab pieczony ze śliwką, schab pieczony z

morelą, schab pieczony z żurawiną, karkówka pieczona, szynka

pieczona szpikowana słoniną, boczek pieczony. Wędliny dojrzewające:

szynka, schab, karkówka, boczek, polędwiczki. 

Zakłady Mięsne Olewnik Bis Sp. z o.o. Szynka pieczona w chlebie, kiełbasa palcówka, Maciek Mazowiecki.

Wyroby Mięsne - Regionalne Małgorzata 

Kwiatkowska
kiełbaski zacne, szynka hrabiego

Elżbieta i Wojciech Pysiak salceson wizytowy, szynka zdziechowska

Zakład Przetwórstwa Mięsa "Słowik"

Szynka łącka pieczona z czosnkiem niedźwiedzim i pieprzem 

cytrynowym, Kiełbasa łącka z pieprzem, Szlachetna kiełbasa z szarym 

oczkiem

ELPAK
szynka, baleron, polędwica, boczek wędzony, bekon, kiełbasa swojska, 

kiełbasa biała 

Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o.o. kiełbasa chłopska

Galeria Smaków "Jaza" Janusz Zalewski
Tort makowo-truflowy, tort staropolski, pascha, tort kajmakowy,

szarlotka, piernik, sernik.

Karczma POHULANKA

Żurek Mazowiecki, kluski ziemniaczane z serem i skwarkami, nagus

(babka ziemniaczana), pierogi z serem, pierogi z mięsem, pierogi z

kapustą, zupa grzybowa na zakwasie z kapusty kiszonej z kluskami

ziemniaczanymi, smalec, ogórki kwaszone, czerwony barszcz, biały

barszcz, udziec wieprzowy pieczony w całości z czosnkiem, śliwkami i

ziołami, kapusta kwaszona gotowana z mięsem i kiełbasą (bigos).

Restauracja Pojednanie Rosół z kurek z omletem z mąki razowej, kugiel po kurpiowsku



Gospoda Pazibroda

Szynka swojska wędzona, polędwica swojska wędzona, pasztet z 

dziczyzny, baleron swojski wędzony, boczek swojski wędzony, kiełbasa, 

rosół z kury po królewsku, czernina z kaczki, prosię z naszej wędzarni, 

golonka z marynaty, pieczeń wołowa, karkówka, sznycel wieprzowy, 

kotlet schabowy, świeżonka z cebulą, befsztyk wołowy, pierś z kurczaka 

panierowana, kaczka pieczona z jabłkami, placek po staropolsku, placek 

po pierońsku, placek „pazibrody”, piwo kozicowe, smalec, ogórki 

kiszone, papryka marynowana, śliwki w occie, gruszki w occie, powidła z 

węgierek, żurawina, podgrzybki marynowane, borowiki marynowane, 

kartoflak, racuchy ziemniaczane, placki ogniatane, żurek z kiełbasą i 

jajkiem, zupa grzybowa z uszkami, czerwony barszcz z uszkami, pierogi 

z mięsem, pierogi z kapustą, pierogi ruskie. 

Restauracja "Chata Smaku"

Zupy: Żurek, flaki, barszcz czerwony czysty, kartoflanka, kapuśniak.

Potrawy z wołowiny: bitki wołowe w sosie grzybowym. Potrawy z

wieprzowiny: kotlet schabowy z kością, gulasz z szynki wieprzowej,

polędwiczki wieprzowe z nadzieniem z grzybów, placek zbójnicki,

pieczeń chłopska. Potrawy wegetariańskie: placki ziemniaczane, placek

leśny, gołąbki z kaszą gryczaną. Desery: naleśniki z serem, naleśniki z

owocami sezonowymi, szarlotka. Dania na wynos: ogórki małosolne,

smalec własnej produkcji, pasztet z dziczyzny, pierogi.

Restauracja "Zaścianek Polski"

Pierogi szlacheckie (z ziemniakami zasmażanymi), pierogi z kapustą

i z grzybami, bęcwały, kulebiak z kapustą, pierogi z mięsem, parowańce,

placek drożdżowy z kruszonką, kruche ciasteczka ze skwarkami, bigos,

kiszka ziemniaczana, żur staropolski i zrazy wołowe.

Restauracja "Dom Polski"
Flaki po warszawsku, zrazy kasztelańskie, jaja świeże, czyli warszawska 

zupa nic, jabłecznik z grójeckich sadów

Retro Spiżarnia 
pampuchy ze Skibniewa, gruszki w zalewie, duszone truskawki z Retro 

Spiżarni 

Restauracja PROPAGO S.C. Natalia 

Koźmińska, Jakub Koźmiński

gicz cielęca, zimne nóżki po warszawsk, ozorek peklowany w  sosie 

chrzanowym, kaczka pieczona z jabłkami



Karczma BUKÓWKA

kaczka regionalna w sosie śliwkowym ze śliwowicą, pierogi z 

ziemniakami „Szlachcice”, zupa kapuściana „Chłopska”, szarlotka 

wiejska „Bukówka”, Chłodnik Mazowiecki 

PPHU "Pod Różami" Ryszard Różański

Staropolskie flaki wołowe, Kapuśniaki 

z kaszą, Kapusta kartoflana, Porka staropolska/Prażucha, ciasto 

drożdżowe z kruszonką, Pączki z domową konfiturą

Bistro u Przyjaciół
Zupa grzybowa, Żur, Flaczki po warszawsku, Sójka mazowiecka, Zrazy 

wołowe obowiązkowo z kaszą gryczaną

Hotel Karo Sp. z o.o.
antrykot wołowy z warzywami grillowanymi, sosem pieprzowym, sałatą i 

frytkami - stek rib eye

Hotel AJAX 

karp w duszonych warzywach z sosem kaparowym, zupa borowikowa 

Hopsa sa do lasa, zraziki wołowe w chlebie gryczanym z buraczkami, 

chłodnik

Gastronomista Sp. Z o.o. pierogi z sandacza

Motel Sielanka Andrzej Furmańczyk lin smażony, karp smażony, szczupak smażony

Camelot - Catering Bień Elżbieta dżem z papryki przytyckiej

Cafe na Prostej PIM Monika Jagusiak miody Pasieki Dudka

"Ekoturystyka w Raju" Gospodarstwo 

Ekologiczne i Agroturystyczne

Owoce: jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie, wiśnie, agrest, porzeczki,

aronie, maliny, orzechy, ponadto: szarlotka, ocet jabłkowy, syropy

owocowe, susz owocowy, pierogi, kiszka ziemniaczana (tertun),

kopytka, pyzy ziemniaczane z krupnikiem, zupy i wyroby wędliniarskie.

Usługi Agroturystyczne Doradztwo 

Rolnicze AGROELA

Fafernuchy, rejbak kurpiowski, kapusta z kaszą i żeberkami,piwo 

kozicowe

Gospodarstwo Sadownicze Henryki i 

Stanisława Myszka 
Jabłka

Gospodarstwo Ekologiczne "Bukiet 

Smaków" Elżbieta i Maciej Jabłońscy
Rukola, roszponka, zioła: mięta pieprzowa, melisa, rozmaryn, szałwia.



Gospodarstwo ekologiczne Elżbiety i 

Ryszarda Baranków

Zioła przyprawowe suszone: lebiodka pospolita, lubczyk, tymianek, 

bazylia, melisa, szałwia, mięta. Warzywa, owoce: truskawki odmiany 

Zenga-Zengana, marchew odmiany „Perfekcja”, sałatka warzywna 

kiszona (kapusta, marchew, seler, por, cebula, jabłka, papryka, kminek, 

jałowiec). Sójki, ciasto drożdżowe z orkiszem

Dworek nad Wkrą

grzyby leśne duszone w mleku, grzybowa na kwasie z kapusty 

z domowym makaronem, aromatyczny rosół z lubczykiem i domowym 

makaronem na perliczce lub bażancie, królik duszony z warzywami i 

białym winem, kaczka lub gęś pieczona z jabłkami 

i tymiankiem, kaczka z nadzieniem

Gospodarstwo Ekologiczne Sabina i 

Mieczysław Mąka

producent serów kozich  twarogowych, serów twarogowych suszonych, 

podpuszczkowych, pleśniowe i wędzone

Gospodarstwo Agroturystyczne Ewa 

Mitowska

Syrop z mniszka, Chłodnik, Nalewka nadbużańska owocowa, Napój 

marchwiowo-jabłkowy, Sękacz, Pierogi z makiem, Kulebiak, Sztufada z 

kurczakiem, Karkówka w ziołach z ziemniakami czosnkowymi i sosem 

żurawinowym, Kaczka z jabłkami, Szczupak faszerowany, Zupa rybna z 

klopsikami, Barszcz szczawiowy na żeberkach z jajkiem i ziemniakami, 

Medaliony z polędwiczek wieprzowych z kozim serem, szynką wędzoną, 

duszoną cukinią i kaszą jęczmienną z wody

Siedlisko Leluja mleko kozie, sery podpuszczkowe krowie i kozie

Galeria Smaków "Jaza" Janina Zalewska

Tort makowo-truflowy, tort staropolski, pascha, tort kajmakowy, 

szarlotka, piernik, sernik, pierogi z mięsem, kapustą, szpinakiem, żur, 

zupa z klopsikami.

Secpol Sp.z o.o. Sękacze.

Grzegorz Odalski Czosnek Latowicki.

Anna i Marek Okrój papryka przytycka 

Franciszek Kesler producent rzepaku 

OSM w Grodzisku Mazowieckim
kefir naturalny, maślanka naturalna, kefir truskawkowy, kefir leśny,

śmietana 18%, twarogi: twaróg półtłusty, twaróg tłusty.



EKO-MEGA Młyny Wodne Sp. z o.o. Mąki, kasze ,otręby i mieszanki mąk do domowego wypieku chleba.

Dariusz Marcinowski
Makaron Radziwiłłowski, jaja kur zielononóżek kuropatwianych, jaja

perlicze.

Makarony Artex Makarony Babci Gosi 2, 4 i 6 jajeczne 

P.P.U.H. Stelmański Smalec, ogórki kiszone.

P.P.U.H. ER Jasiński Chleb Życia 

P.P.U.H. Kowalski
gospodarstwo rolne świń rasy złotnicka biała oraz Olej Lniany Zielonych 

Mostów Narwi

Smaki i Aromaty Anna Langowska

wiśnia z nalewką, wiśnia z rumrm, wiśnia korzenna, czerwona porzeczka 

z kolendrą, czarna porzeczka z kardamonem, maliny z rumem- Laur 

Marszałka Woj. Mazowieckiego 2009, Jagody z Żubrówką Laur 

Marszałka Woj. Mazowieckiego 2011, Jeżyny z ajerkoniakiem, żurawina, 

konfitura z aronii, truskawki z amaretto 

KROKUS 

konfitury i powidła, kompoty, syropy, pieczarki marynowane, ogórki 

kwaszone, ketchup i przecier pomidorowy, konfitura jeżynowa, syrop z 

czarnego bzu, syrop jeżynowy, ketchup pikantny, buraki tarte

Rajman
jabłkowy krem, jabłkowa konfitura, jabłkowe powidła, jabłkowy syrop, 

jabłkowy ocet 

SPIŻARNIA Beata Martynowska Syropy: maliny i lipa, żurawina, czarny bez, Konfitury: poziomki, maliny

FANABERIE Grażyna Leśniak Sytocha, Barszcz chrzanowo-buraczany

ETERNO s.c.

Wiśnie z rumem, powidła śliwkowe, konfitura truskawka z cukrem 

trzcinowym – Sekretny Ogród, malina w syropie, buraczki tarte z 

papryką, chilli ogóreczki, salsa paprykowa



Family Food Marta Krepska-Baumgarten

Konfitury/Marmolady: malinowa, czarny bez, wiśniowa, jabłko prażone, 

jagodowe, aronia, truskawkowa, Musy: aroniowy, malinowy, jabłkowy, 

gruszkowy, czereśniowy, jagodowy, truskawkowy, śliwka mirabelka, 

Soki: aroniowy, malinowy, jabłkowy, jagodowy, czarna porzeczka, 

truskawkowy, wiśniowy, czarny bez

Pol Flavour Tomasz Janiak

Chleb „podzamcze” bio, Chleb żytni bio, Chleb graham bio, Chleb ze 

szpinakiem bio, Ciastka kruche bio, Ciastka otrębowe bio, Ciasto 

drożdżowe, Pierogi z mięsem bio, Pasztet z bakaliami

Zielono Mi

konfitura ekstra z borówek amerykańskich bez dodatku cukru, konfitura 

ekstra z borówek amerykańskich niskosłodzona, konfitura ekstra z 

borówek amerykańskich niskosłodzona z lawendą, sok z borówek 

amerykańskich oraz sok z borówek amerykańskich Premium

Agnieszka Piętka
masło, ser podpuszczkowy „Uwodziciel”, ser twarogowy „Ser Marcysi”

Sery Cieciszewskie 

ser podpuszczkowy czysty - bez dodatków, z bazylią, suszonym 

pomidorem, suszoną papryką, czarnuszką, czosnkiem niedźwiedzim, 

ostrą papryką, pieprzem kolorowym, orzechem włoskim, żurawiną z 

ziołami prowansalskimi, mix (czarnuszka, czosnek niedźwiedzi, zioła 

prowansalskie, bazylia, suszona papryka, suszony pomidor, pieprz 

kolorowy) oraz ricotta – ser wytwarzany z serwatki 

Prosto z Pola 

Mleko, Kozia chmurka - ricotta kozia, Pomidorotta - czyli kozia chmurka

w słoju z pomidorami i czosnkiem, Pieprzotta  - czyli kozia chmurka w 

słoju z cytryną i pieprzem, twaróg, twaróg słony z czosnkiem, twaróg 

wędzony, jogurt kozi. Sery podpuszczkowe: naturalny, z czarnuszką, 

z czosnkiem niedźwiedzim, pomidor w ziołach, z kozieradką, z żurawiną, 

z pieprzem cytrynowym, kozi dym - czyli wędzony 

Teresa i Andrzej Lubeccy 

sok z owoców czarnego bzu z Puszczy Mariańskiej, syrop z owoców 

czarnego bzu z Puszczy Mariańskiej, wzmacniająca herbatka ziołowa z 

kwiatów czarnego bzu z Puszczy Mariańskiej, czarny bez z jabłkiem

Krzysztof Wawrzyniec Borkowski karp


