MIĘDZYZDROJE
Smażalnia Strzecha
Promenada Gwiazd 17, 72-500 Międzyzdroje

Zupa rybna rosołkowa, duże kawałki ryby, grubo krojona marchewka, dużo świeżego koperku

Zupa rybna pikantna, duże kawałki ryby, gęsta, dobrze przyprawiona na ostro, dużo świeżego koperku

Obie zupy bardzo dobre – polecam!

Smażalnię tę polecam również ze względu na inne ryby, smażone i grillowane są przepyszne, bardzo
dobre śledzie i surówki. Smażalnia przy plaży, piękny widok na morze.

POBIEROWO
Pizzeria Smażalnia Mamma mia
Grunwaldzka 65, 72-346 Pobierowo

Zupa rybna gulaszowa, podawana z cytryną, dużo zieleniny

MRZEŻYNO
Smażalnia U Rybaka Mariana
Portowa 22, 72-330 Mrzeżyno

Smażalnia wspiera Bałtyckich Długodystansowców 😊 ZNIŻKA 😊 Przemiła „obsługa”. Lubię tu wracać!

Znakomite krokiety z dorsza, na miejscu podawane z barszczykiem. Ja zazwyczaj biorę „na wynos”.
Pyszny tatar z łososia. Łosoś po królewsku w piecu zapiekany 😊 Wspaniałe smażone rybki. Filet
z sandacza – mniam! Śledziki 😊

Zupa rybna, gulaszowa, zawiesista, gęsta, dość pikantna, dużo ryby, cebula, pomidory, papryka. Pysznie
doprawiona.

Flaczki z kalmara, delikatne, łagodne, bardzo dobre

Zupy podawane z chlebem. Można zamówić dodatkowo pyszne grzanki.

DŹWIRZYNO
MESA Grill Restaurant Cafe
Wyzwolenia 4J, 78-131 Dźwirzyno

Zupa rybna, gulaszowa, łosoś, dorsz, kalmar, pomidory, marchew, z kiełkami, z czarnymi oliwkami.
Specyficzna (koper włoski?), inna niż większość, ale bardzo intrygująca. Polecam!

DĄBKI
Gospoda Pod Laguną
Darłowska 45, 76-156 Dąbki
Gospodę polecam!! Przepyszne jedzenie i picie. Jedna z moich ulubionych knajp na wybrzeżu!!
Zupa rybna gulaszowa, duże kawałki ryby – z 3 gatunków, z pomidorami, raczej łagodna, dużo słodkiej
marchewki, seler naciowy (?), pietruszka zielona, bardzo odpowiednio przyprawiona.
Jedna z moich ulubionych 😊

ROWY
Smażalnia ryb U Juliusza
Nadmorska 48, 76-212 Rowy
Smażalnia wspiera Bałtyckich Długodystansowców 😊 ZNIŻKA 10%. Zawsze miło tu spędzam czas! Miły
przystanek w dalszej drodze 😊 Dodatkowo każdy Juliusz ma tu 10% zniżki.

Pyszne smażone ryby, tatar z łososia, śledzik w śmietanie. Smażone szprotki 😊
Bardzo dobra zupka 😊

RĄBKA
Karczma Słowińska Wydma
Rąbka 8, 84-360 Łeba

Rybna polewka, tradycyjna zupa rybna z bałtyckich ryb

BIAŁOGÓRA
Restauracja Antonio
Okrężna 10, 84-113 Białogóra

Zupa rybna rosołowa z koperkiem, biała ryba, dużo jarzyn, ziemniaki, taka… „domowa” 😊

JASTRZĘBIA GÓRA
Restauracja U Rybaka
Rozewska 2, 84-104 Jastrzębia Góra

Zupa rybna kaszubska, łagodna zabielana ze śmietaną i koperkiem, podawana z cytryną. W miseczkach
z moim ulubionym kaszubskim wzorkiem. Proponowana z grzankami, które trzeba dodatkowo zamówić.

WŁADYSŁAWOWO
Cafe Bar IKA
Towarowa 25, 84-120 Władysławowo

Bardzo miłe miejsce, w pobliżu dworca PKP/PKS nie raz ratowało mi życie 😊
Zupka rybna – klasyka!

CHAŁUPY
Port Chałupy
Kaperska, 84-120 Władysławowo

Mój stały wakacyjny zestaw – zupa rybna i pyszne smażone szprotki 😊

Zupa rybna rosołkowa, dużo łososia i marcheweczki, podawana z cytrynką 😊 Bardzo zacna 😊

KUŹNICA
Przetwórnia
Hallera 30, 84-130 Kuźnica

Krem z dyni z krewetkami – PYCHA!

Zupa rybna – jedna z najlepszych!! Dużo ryby, dużo warzyw 😊 Super dosmaczona.

JASTARNIA
Restauracja Homar
Księdza Bernarda Sychty 122A, 84-140 Jastarnia

Znakomity tatar z łososia i carpaccio z łososia. Pyszne i zróżnicowane świeżutkie surówki. Śledziki!!

Bardzo dobra zupa rybna z pstrąga oraz zupa rybna z łososia.
Zupa z pulpecikami z pstrąga

JASTARNIA
Restauracja Łóżko
Księdza Bernarda Sychty 95, 84-140 Jastarnia

Bardzo dobre rybki, i… pizza 😊

Zupa rybna „Kaprów”. Duże kawałki łososia, jarzyny, śmietana, dużo koperku

Kociołek rybaka. Rosół rybny, kawałki łososia, jarzyny, pierz cayenne

HEL
Restauracja Wanoga
Wiejska 96, 84-150 Hel

Zupa rybna

SOPOT
Nie pamiętam gdzie – ale baaardzo smacznie 😊 z pyszną ciepłą bułeczką. Zmęczona już byłam 😊

