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KUCHNIA

fajne
W STARYM MŁYNIE

Ma ły ce gla ny bu dy nek od tra sy od dzie la wą ziut ka na tym

od cin ku rze ka Drwę ca. Znaj do wał się tu nie gdyś młyn,

z któ re go zo sta ło je dy nie drew nia ne ko ło. Ale i tak wła ści -

cie le na zwa li swo ją re sta u ra cję Mły n pod Ma riasz kiem. War to tu wpaść, 

je śli ma cie ocho tę spróbować lo kal nej kuch ni. W kar cie spo ry wy bór plac ków

i pie ro gów, a prze de wszyst kim grzy bów. Pani kel ner ka, za py ta na o naj lep szą

zu pę w Mły nie, jed nym tchem wy mie nia trzy: po mi do ro wą, żu rek i kur ko wą.

Zde cy do wa łem się na tę osta t nią, choć z pod słu cha nej roz mo wy, któ ra

toczyła się przy sto li ku obok, do wie dzia łem się, że i po mi do ro wą ma ją re we -

la cyj ną. Trud no, po mi do ro wej nie spraw dzi łem, ale kur ko wa by ła wy śmie ni ta.

Za mó wi łem po niej plac ki z ziem nia ków i cu ki nii z po lęd wi czka mi i so sem

z grzy bów leś nych, a po tem jesz cze pie roż ki or ki szo we na dzie wa ne mię sem

z ka czki i po da ne z grzy bo wym so sem. Jak widzicie, dla mi łoś ni ków 

grzy bów Młyn to przy stan ek obo wiąz ko wy. No a po za tym, jest tu po pro stu 

ład nie: sztu ka lu do wa cie ka wie łą czy się ze sta ry mi, sty lo wy mi meb la mi

(np. do ła zien ki wcho dzi się przez sta re drzwi od sza fy) i dro bia zga mi. 

Młyn pod Ma riasz kiem, Młyn Idzbarski 2 (koło Ostródy), przy tra sie E7.

POLECAMY

miejsca

W S TY LO WY M

I P R Z YT U L N Y M

MŁ Y N I E PO D

MA R I A S Z K I E M

P O Z N A C I E

Z N A KO M I T Ą

M A Z U R S K Ą

KU C H N I Ę .

ŚW I E T N A

M I E J S C Ó W K A

D L A W I E L B I C I E L I

D A Ń Z G R Z Y B A M I !

JEŻELI ZDARZY SIĘ WAM KIEDYŚ PODRÓŻOWAĆ
KRAJOWĄ „SIÓDEMKĄ” Z GDAŃSKA DO WARSZAWY 
I JEŚLI AKURAT ZGŁODNIEJECIE, TO NA WYSOKOŚCI
OSTRÓDY ZNAJDZIECIE MIEJSCE, KTÓREGO NIE
WYPADA PRZEGAPIĆ 

RO DZI NA NA WSI
Gdy przyjechałem do gos po dar stwa Sta ra Szko ła na Ma zu rach Za chod nich,

poczu łem się, jak bym od wie dzał daw no niewi dzia ną ro dzi nę. Gos po da rze – pan

Ja cek i pani Ewa – dzie sięć lat te mu wy pro wa dzi li się z Ło dzi i na ma zur skiej

wsi ku pi li bu dy nek z 1890 r., w któ rym nie gdyś mie ści ła się pod sta wów ka 

(stąd na zwa). W sa li na le wo od wej ścia jest ol brzy mi drew nia ny stół, za sia da ją 

przy nim go ście wraz z gos po da rza mi. Jed na ścia na wy ło żo na jest ceg ła mi,

przy dru giej stoi kaf lo wy piec, kuch nię od sto łu od dzie la je dy nie sta ry kre dens.

Właści cie le pen sjo na tu, jesz cze ja ko „mia sto wi”, czę sto jeź dzi li do Fran cji.

Twierdzą, że za ko cha li się wte dy we fran cu skich sma kach i tę mi łość prze ka zu ją

dziś go ściom Sta rej Szko ły. Nie mają kar ty dań, me nu jest in ne każ de go dnia:

zale ży od po ry ro ku, lo kal nych, sezo-

nowych skład ni ków i fan ta zji gospo -

da rzy. Ja tra fi łem na zu pę pi stou

(fran cu ska ja rzy no wa) i wo ło wi nę

po pro wan sal sku. Do te go wa rzy wa

z ogród ka gos po da rzy oraz ro bio ne

przez nich se ry. Ko la cja kosz tu je

około 80 zł i jest war ta swo jej ce ny. 

Dom Go ścin ny Sta ra Szko ła, 

Wy so ka Wieś 27 (koło Ostró dy)

TEKSTY I ZDJĘCIA: DARIUSZ DZIEWIĘCKI 
(PO WYPRAWIE NA MAZURY)
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