MENU TYGODNIOWE
11-15.03.2019
PONIEDZIAŁEK 11.03.2019
I. Schab w sosie marchewkowo – porowym, ziemniaki, surówka z pora (450g)
II. Medalion zapiekany z serem i pomidorami, frytki, surówka z białej kapusty (450g)
III. Makaron z serem feta i szpinakiem (350g)

13,50 zł
13,50 zł
12,00 zł

WTOREK 12.03.2019
I. Sakwa wieprzowa, ziemniaki, surówka z buraczków (450g)
II. Gyros (drób, pieczarki, papryka, cebula), frytki, sos czosnkowy (450g)
III. Naleśniki z pieczarkami i żółtym serem (350g)

13,50 zł
13,00 zł
12,00 zł

ŚRODA 13.03.2019
I. Żeberka na ostro, ziemniaki, surówka z białej kapusty (450g)
II. Pulpety drobiowe w sosie pomidorowym, kasza jęczmienna, surówka z buraczków (450g)
III. Kluski śląskie z sosem pieczarkowym (350g)

13,50 zł
13,00 zł
12,00 zł

CZWARTEK 14.03.2019
I. Rolada drobiowa z serem feta i szpinakiem, ziemniaki, surówka z buraczków(450g)
II. Zraz wołowy, kasza pęczak, ogórek konserwowy (450g)
III. Pierogi ruskie z masełkiem (350g)

13,50 zł
13,50 zł
12,00 zł

PIĄTEK 15.03.2019
I. Łosoś z pieca na czarnym makaronie, surówka z kiszonej kapusty (450g)
II. Sandwich z tuńczykiem, frytki, sos słodko – kwaśny (350g)
III. Tagliatelle w sosie szpinakowym (350g)

13,50 zł
13,00 zł
12,00 zł

Ponadto od poniedziałku do piątku oferujemy zupy:
1. Pieczarkowa z ryżem
(400ml) 4,50 zł
2. Żurek z jajkiem i kiełbasą
(400ml) 4,50 zł
Mizeria (150g)
Zestaw surówek(200g)
Śledź po japońsku (120g)
Zestaw jarski (350g)

5,00 zł
4,50 zł
10,00 zł
12,00 zł

Oraz desery:
Sernik (15dag)
Szarlotka (15dag)

5,50 zł
5,50 zł

*W cenę zupy wliczone jest pieczywo.
*Mięsa ,ryby mają gramaturę 100g
*Surówki w zestawach mają gramaturę 150g
*Ziemniaki, kulki, frytki i ziemniaki opiekane ,ryż,kasza mają gramaturę 200g
*Dania jarskie mają gramaturę 350g
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY OD WARTOŚCI POWYŻEJ 40 ZŁ ( TRZY OBIADY)
POD NUMEREM 17 857 77 47 - OD GODZINY 11:00 DO 14:30 ( DOWOZIMY DO GODZINY 15:00)

POLECAMY RÓWNIEŻ PIZZĘ NA MIEJSCU I NA DOWÓZ
ZAMÓWIENIA POD NR TEL: 17 857 88 80
CODZIENNIE 12:00 – 22:00

