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Restauracja z kuchnią żydowską powstała w Re-
medium - klubie Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. 
Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.

Nie zmieniła się nazwa lokalu, ale zmieniło się wnę-
trze, które przeszło gruntowny remont. W trzech salach 
- bankietowej, restauracyjnej i bilardowej, która może 
zamienić się w salkę VIP, mieści się podczas imprezy 
zorganizowanej do 70 osób.

Na ścianach Remedium wiszą portrety byłych prze-
wodniczących OIL.

- Nadal chcemy być blisko środowiska pracowników 
służby zdrowia - podkreślają właściciele restauracji - Ar-
tur Korneluk, gastronomik (prowadzi m.in. gościniec 
Pod Aniołem w Dobrej Szczecińskiej), a przed laty pre-
zes stowarzyszenia MKS Pogoń Szczecin i dr Michał 
Szelągowski, znany szczeciński ginekolog, a zarazem 
animator kultury.

Czulent i koszerna wódka
- Uważam, że nasza decyzja o wprowadzeniu kuchni 

żydowskiej była odważna. Okazało się jednak, że nie jest 
ona aż tak odległa od polskiej, jak sądziliśmy - mówi Ar-
tur Korneluk. - Chcemy, żeby była to kuchnia dla każde-
go, nie jest więc to koszerna kuchnia ortodoksyjna. Po-
prosiliśmy Mikołaja Rozena, przewodniczącego Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie o to, żeby pomógł 
nam dostosować ją do prawdziwej, domowej kuchni ży-
dowskiej. W efekcie przez dwa miesiące szkolił naszych 
kucharzy. Dopiero po tym okresie stwierdził, że to, co po-
dajemy, można nazwać kuchnią żydowską.

Co proponuje szef kuchni Remedium Tomasz Mio-
duski? Na przystawkę wybrać można placki latkes i ży-
dowski kawior, czyli pasztet z drobiowych wątróbek z 
gorącymi bułeczkami (ceny - 12 zł). Wśród zup jest rosół 
żydowski (drobiowo-wołowy z fasolą jaś) i cytrynowa 
(obydwie po 9 zł). Dania główne to m.in. czulent kar-
toflany z wołowiną i sosem grzybowym, faszerowany 
kurczak z pieca z nadzieniem z Kafta Kana (oba dania 
po 29 zł), sandacz pieczony z bakaliami za 35 zł. Na de-
ser szef kuchni proponuje cymes z suszonych owoców z 
Tel-Awiwu (12 zł) i szarlotkę (9 zł). W Remedium wypić 

Nowe wcielenie lekarskiego klubu

Cymes w Remedium
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To oni nadają nowe oblicze 
Remedium. Od lewej: Artur 
Korneluk, Tomasz Mioduski  
i dr Michał Szelągowski.
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Remedium zmienia 
swoje oblicze.
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można izraelskie wina i koszerną wódkę.
Nieżydowskie pozycje w menu Remedium wykra-

czają poza kuchnię polską. Oprócz pieczonej kaczki w 
sosie jabłkowym (45 zł) czy szlacheckiego kotleta scha-
bowego (15 zł) znaleźć tam można np. wołowe steki, 
owoce morza i tiramisu.

Kultura i grillowanie w ogrodzie
Szefowie świeżo uruchomionego Remedium chcą 

zdobyć klientów indywidualnych i firmowych oraz or-
ganizować imprezy integracyjne: - Mamy chyba najład-
niejszy w Szczecinie taras zwrócony w stronę al. Wojska 
Polskiego. Latem zagospodarujemy ogródek, w którym 
będzie można organizować imprezy plenerowe nawet na 
150 osób - zapowiadają.

- Chętnie wykorzystam osobiste kontakty ze szczeciń-
skimi artystami, tak, żeby Remedium było miejscem z kli-
matem. Możemy tu np. prezentować miniformy teatralne 
i kabaretowe - zapowiada Michał Szelągowski, a Artur 
Korneluk już zaprasza na najbliższe imprezy w kalenda-
rzu restauracji: na andrzejki i sylwestra.
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