
L.p. Nazwa firmy

rodzaj 

produktów 

oferowaych do 

sprzedaży 

forma dostawy -

wysyłka 

kurierem, dowóz 

pod wskazany 

przez 

zamawiającego 

adres, odbiór 

we własnym 

zakresie

dane adresowe 

punktu odbioru w 

przypadku gdy 

możliwy jest 

odbiór własny 

formy 

płatności 

(gotówka/

karta/ 

BLIK)

osoba do 

kontaktu - 

imię i 

nazwisko,   

tel. 

kontaktowy

e-mail adres strony www
odnośnik do fan page'a 

na facebooku

1.

Gałkowo.pl 

Aleksander 

Potocki

cała dostępna 

karta i codziennie 

aktualizowana 

wkładka

dowóz w 

promieniu 20 km 

od restauracji i 

odbiór we 

własnym zakresie

Restauracja Potocki 

Gałkowo      12-220 

Ruciane Nida, 

Gałkowo 46

karta/ 

BLIK
87 425 70 73 galkowo.potocki@gmail.com www.galkowo.pl

https://www.facebook.com/

potockigalkowo

2.
Restauracja 

Austeria

dania kuchni 

polskiej, ryby, 

zupy serwowane 

na wynos

odbiór na miejscu
Rychnowo 6B, 14-

100 Ostróda

gotówka, 

Karta
512148066 austeria.austeria@wp.pl www.austeria.org

https://www.facebook.com/

austeria.austeria/

2.1.

Restauracja 

Austeria - Eko 

Sklep

produkty zdrowej 

żywności, 

wędzonki, chleb.

odbiór na miejscu
Rychnowo 6B, 14-

100 Ostróda

gotówka, 

Karta
512148066 austeria.austeria@wp.pl www.austeria.org

https://www.facebook.com/

austeria.austeria/

3.

Folwark 

Tumiany ,OiO 

Organizacja 

Imprez 

Okolicznoscio

wych

dania obiadowe, 

ryby, wędzonki, 

pasztety, pierogi, 

ciasta

dowóz pod 

wskazany adres, 

odbiór własny, 

wysyłka kurierem

Folwark Tumiany 7 

, 11-010 Barczewo

przelew, 

gotówka, 

karta

601375555 biuro@staryfolwark.com.pl www.staryfolwark.com.pl

https://www.facebook.com/

FolwarkTumianyRestaurac

ja/?ref=bookmarks

4.
Karczma 

Berta

regionalne dania 

obiadowe

dowóz pod adres 

(Reszel, Kętrzyn i 

okolice), odbiór 

na miejscu

Karczma Berta, 

Święta Lipka 23

gotówka,

karta
57 889 58 68

kontakt@karczmaberta.com.

pl
www.karczmaberta.com.pl

https://www.facebook.com/

KarczmaBerta 

5.

PW 

Magdalenka, 

Alina 

Janeczek, 

Restauracja    

z Zielonym 

Piecem

dania obiadowe, 

desery, 

ciasta,pieczywo

dowóz pod 

wskazany przez 

zamawiającego 

adres, odbiór we 

własnym zakresie

11-015 Olsztynek 

ul. Floriana 1

karta/ 

przelew/g

otówka

 502-526-303
alaj@post.pl; 

restauracja@zielonypiec.pl
www.zielonypiec.pl

restauracja z zielonym 

piecem w Olsztynku

6.
Zajazd 

Jagiełek 

dania z menu 

(www.zajazdjagiel

ek.pl/menu) 

odbiór we 

własnym zakresie 

11-015 Olsztynek, 

ul. Mrongowiusza 

51

gotówka/

karta 
89 519-28-03 kontakt@zajazdjagielek.pl www.zajazdjagielek.pl

https://pl-

pl.facebook.com/zajazdjag

ielek 

7.
Zajazd pod 

Kłobukiem

dania na wynos, 

pierogi domowe, 

domowy chleb, 

lokalne produkty 

żywnościowe 

(sery, wędliny)

odbiór własny
Zamkowa 11, 14-

330 Małdyty

wszystkie 

formy 

płatności
605780208 info@klobuk.pl klobuk.pl Zajazd pod Kłobukiem

8.

Gospoda pod 

Czarnym 

Łabędziem

Zestawy 

Lunchowe, Kosze 

Okolicznościowe, 

Wysyłka 

Kureirem, odbiór 

osobisty i 

dostawy w 

bezpośredniej 

bliskości 

Rydzewa

11-1500 Rydzewo 

Ul. Mazurska 98

Gotówka

Karta, 

Przelew

 87-421-12-

52, 501 67 68 

99

biuro@gospoda.pl www.gospoda.pl
https://www.facebook.com/

GospodaRydzewo/

Baza członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle, oferujących sprzedaż z dostawą lub 

odbiorem własnym

Restauracje i punkty gastronomiczne

https://www.facebook.com/potockigalkowo
https://www.facebook.com/potockigalkowo
mailto:biuro@staryfolwark.com.pl
http://www.staryfolwark.com.pl/
https://www.facebook.com/FolwarkTumianyRestauracja/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/FolwarkTumianyRestauracja/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/FolwarkTumianyRestauracja/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/KarczmaBerta
https://www.facebook.com/KarczmaBerta
http://www.zielonypiec.pl/
mailto:kontakt@zajazdjagielek.pl
http://www.zajazdjagielek.pl/
https://pl-pl.facebook.com/zajazdjagielek
https://pl-pl.facebook.com/zajazdjagielek
https://pl-pl.facebook.com/zajazdjagielek
mailto:info@klobuk.pl
mailto:biuro@gospoda.pl
http://www.gospoda.pl/
https://www.facebook.com/GospodaRydzewo/
https://www.facebook.com/GospodaRydzewo/


9.

Gospodarstw

o Rybackie 

Szwaderki Sp. 

z o.o.

ryby: świeże i 

wędzone 

(zamówienia 

należy składać 

przez formularz 

na stronie 

https://zamowieni

a.szwaderki.pl)

kurier 24h
Swaderki 13A/1, 11-

015 Olsztynek

gotówka, 

karta, blik
89 519 90 36 zamowienia@szwaderki.pl https://szwaderki.pl

10.

Przetwórstwo 

i wędzenie 

ryb " Ryby z 

Mazur"

ryby tradycyjnie 

wędzone, 

Marynaty rybne w 

słoikach, Wyroby 

garmażeryjne    

(Aukcja na 

serwisie Allegro 

nick 

Rybyzmazurelk 

wysyłka 

kurierem, odbiór 

własny 

Sędki 4 b, 19-300 

Ełk 

gotówka, 

karta, 

przelew, 

pobranie 

87 621 11 60 mazurskie.smaki@op.pl www.rybyzmazur.pl Ryby z Mazur 

11.

Tradycyjna 

Wędzarnia 

Warmińska 

ryby: świeże, 

wędzne, 

marynowane

wszystkie 

możliwe
Kaborno 45 gotówka 604886534 jarek@parolryby.pl www.parolryby.pl

12.

Zakład 

Przetwórstwa 

Mięsnego 

GOŁOGÓRA 

Mariusz 

Jędrychowski

wędliny
dowóz do klienta, 

odbiór własny

targowiska w: 

Olsztyn, Szczytno, 

Morąg, Braniewo, 

Lidzbark War. sklep 

firmowy 

przyzakładowy, 

Jonkowo Plac 650-

lecia sklep firmowy 

gotówka, 

BLIK, 

Karta

606779088 mjedrychowski1@o2.pl zakladgologora.pl zakladgologora

13.

Grupa 

Producentów 

Rolnych 

Marpol Sp. z 

o.o. Gęsia 

Chata

wędliny z gęsiny 

:pólgęski ciepło i 

zimnowędzone, 

kiełbasy z gęsiną 

( zawartość mięsa 

z piersi gęsich 

70%): sucha, 

mazurska, 

kabanosy, pasztet 

z gęsiny, smalec 

gęsi, smalec z 

mięsem gęsim i 

cebulką rilletes, 

salceson z 

żołądków gęsich, 

gęś faszerowana, 

rolady z gęsi, 

udka gęsie 

konfitowane, 

tuszki gęsie oraz 

elementy i 

podroby mrożone.

odbiór osobisty, 

dowóz do domu, 

kurier

Gęsia Chata ul. 

Wyszyńskiego 

31c/2, 14-200 Iława

gotówka, 

karta,  

przelew

662008593
zamowienia.gesiachata@gm

ail.com

https://www.facebook.com/

gesiachata/

14.
Kawiarnia 

„Moja”

ciasta, torty, 

ciasteczka chleb 

na zakwasie

dowóz na terenie 

Olsztyna, odbiór 

we własnym 

zakresie

Kawiarnia „Moja” ul 

Stare Miasto 17-

21/32

gotówka, 

karta,     

T-pay 

(sklep 

intern.)

600216565 ala@kawiarniamoja.pl

www.kawiarniamoja.pl; 

sklep 

internetowyhttp://kawiarni

amoja.pl/sklep/

https://www.facebook.com/

Kawiarnia-Moja-Stare-

Miasto-904944326521671/

15.

Pracownia 

Cukiernicza 

Kroczek

lody, ciasta

dowóz 1 raz w 

tygodniu, odbiór 

własny

ul. Św. Wojciecha 

2, Olsztyn

przelew, 

gotówka - 

dowóz, 

Odbiór 

własny - 

gotówka, 

karta

576271130 lodykroczek@gmail.com kroczeklody.com
https://www.facebook.com/

KroczekLody

16.

"Mark" 

Mazurskie 

Słodkości

sękacze, 

karmelki, orzechy 

i bakalie w 

karmelu

kurier
Giżycko, ul. 

Słowiańska 32a

gotówka/

przelew/k

arta

87 482 32 71 mark@mark.pl mark.pl / sklep.mark.pl
https://www.facebook.com/

SekaczMark/

17.

Młyn 

Produkcyjno-

Handlowy 

"Młyn w 

Rynku"

mąki naturalne

wysyłka 

kurierem, odbiór 

we własnym 

zakresie

Rynek 1, 13-324 

Grodziczno

gotówka, 

pobranie

przelew

502226256
mlynwrynku@onet.eu https://www.mlynwrynku.c

om

https://www.facebook.com/

mlynwrynku/

Ryby i przetwory rybne

Wędliny, wyroby mięsne

Wyroby cukiernicze, pieczywo, mąki

mailto:zamowienia@szwaderki.pl
https://szwaderki.pl/
mailto:mazurskie.smaki@op.pl
http://www.rybyzmazur.pl/
mailto:jarek@parolryby.pl
http://www.parolryby.pl/
http://zakladgologora.pl/
mailto:zamowienia.gesiachata@gmail.com
mailto:zamowienia.gesiachata@gmail.com
mailto:ala@kawiarniamoja.pl
http://www.kawiarniamoja.pl/
http://www.kawiarniamoja.pl/
http://www.kawiarniamoja.pl/
http://www.kawiarniamoja.pl/
mailto:lodykroczek@gmail.com
https://www.facebook.com/KroczekLody
https://www.facebook.com/KroczekLody
mailto:mark@mark.pl
https://www.facebook.com/SekaczMark/
https://www.facebook.com/SekaczMark/
mailto:mlynwrynku@onet.eu
mailto:mlynwrynku@onet.eu
https://www.mlynwrynku.com/
https://www.mlynwrynku.com/
https://www.facebook.com/mlynwrynku/
https://www.facebook.com/mlynwrynku/


18.

Gospodarstw

o rolne   "Nad 

Arem" Helena 

Wróblewska 

wyroby z mleka 

koziego – sery 

podpuszczkowe 

dojrzewajace, 

wędzone, 

solankowe z 

różnymi 

dodatkami tj. 

czarnuszka, 

czosnek 

nieźwiedzi, chilli, 

pieprz kolorowy, 

kozieradka, 

pokrzywa, mięta, 

kolendra

kurier – 15zł 

paczka do 30kg, 

bezpłatny dowóz 

na terenie 

olsztyna, odbiór 

w gospodarstwie

KIERZLINY 7, 11-

010 Barczewo

gotówka, 

płatność 

kartą 

przy 

odbiorze 

(kurier), 

przedpłat

a na 

konto

601362249 nadarem@op.pl

https://gospodarstwo-

rolne-nad-

arem.business.site/?utm_

source=gmb&utm_mediu

m=referral

https://pl-

pl.facebook.com/pages/cat

egory/Grocery-Store/NAD-

AREM-319001441600057/

19.

Okręgowa 

Spółdzielnia 

Mleczarska w 

Olecku

produkty 

nabiałowe
odbiór własny

Olecko, ul. Wojska 

Polskiego 10

gotówka, 

karta
723616105 handelosm@osmolecko.pl www.osmolecko osm olecko

20.

OCTIM 

Wytwórnia 

Octu i 

Musztardy Sp. 

z o.o.

asortyment 

dostępny na 

stronie 

internetowej, 

Minimum 

zamówienia 300 

pln netto

wysyłka 

kurierem, dowóz 

pod wskazany 

przez 

zamawiającego 

adres

przedpłat

a
725 353 532 zamowienia@octim.com.pl www.octim.com.pl

https://www.facebook.com/

Octimod1965/

21.

Margot 

Eulalia 

Paszkiewicz

konfitury 

tradycyjne

kurier, odbiór we 

własnym zakresie

11-500 Wilkasy, ul. 

Olsztyńska 20

gotówka/

przelew
505649634 agro_margot@wp.pl

https://www.facebook.com/

Kr%C3%B3lestwo-LADY-

Margot-

2063391990562911/

22.

Ekologiczne 

gospodarstw

o ogrodnicze 

Walkiewicz

truskawki, ogórki, 

pomidory, cukinia, 

dynia, kapusty, 

brokuł, kalafior, 

burak, por i inn; 

dostępnośc od 

czerwca

dowóz pod adres, 

odbiór we 

własnym zakresie

Frygnowo 64, 

Gierzwałd

gotówka, 

karta
693648036 reszkajoanna@wp.pl

www.facebook.com/Ekolo

giczne-gospodarstwo-

ogrodnicze-Joanna-i-

Sebastian-Walkiewicz-

1801109583270471/?hc_l

ocation=ufi

23.
Pasieka 

Jabłońscy
miód i pierzga kurier DPD Łąkorz 96, 13-334

gotówka/

karta/ 

przelew

796362301 jablonscy@miodek.info www.miodek.info pasieka jabłońscy 

24.

Różana 

Pasieka, 

Jacek 

Portalski

miód oraz 

produkty pszczele

wysyłka 

kurierem, odbiór 

we własnym 

zakresie

Olsztyn, ul. 

Klonowa 12
gotówka 509765085 rozanapasieka@gmail.com brak Rożana Pasieka

25.
Pasieka 

Jurewicz
miody wszyskie w/w

Sedranki 62, 19-

400 Olecko

gotówka 

przelew 

bankowy 

880490209 waldek0826@wp.pl Pasieka Jurewicz

26.

Bartnik 

Mazurski 

Miody

miody, produkty 

pszczele
wysyłka

 Gnatowo 4 A, 

Kętrzyn

gotówka, 

karta, blik
501753098 bartnikmazurski@wp.pl

27.

Pasieka 

Rancho w 

Kaczej Dolinie

miód i produkty 

pszczele 

wysyłka 

Kurierem, odbiór 

osobisty, dowóz

Nowa Wieś 

Reszelska 10, 11-

230 Bisztynek 

gotówka
 516474612, 

783327355
robi.robson@vip.onet.pl kaczadolina.pl

28. Miody Wigor miody
odbiór własny, 

wysyłka kurier

Rogity 3ab, 14-500 

Braniewo
gotówka 730816661 kontakt@miodywigor.pl www.miodywigor.pl Miody Wigor 

29. Pasieka Pucer
miód pszczeli i 

produkty pszczele

wysyłka 

kurierem, zakup 

w sklepie 

internetowym, 

odbiór we 

własnym zakresie

11-410 Barciany, 

Pastwiska 7

gotówka/

karta/  

BLIK

508381243 pasiekapucer@wp.pl
www.pasiekapucer.eu 

www.pasiekapucer.pl

https://www.facebook.com/

pasiekapucerofficial/

Warzywa, owoce i ich przetwory

Miód, produkty pszczele

Produkty nabiałowe

mailto:handelosm@osmolecko.pl
http://www.osmolecko/
mailto:zamowienia@octim.com.pl
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