MENU 19.09.2022 – 23.09.2022
OBIAD DNIA „ZESTAW STANDARD” w cenie: 22,70 ZŁOTYCH
Poniedziałek 19.09:
Kalafiorowa (Alergeny: 1,3 7,9)
Pierogi ruskie z okrasą i surówką

(Alergeny: 1,3,7,9)

Wtorek 20.09:
Rosół z makaronem (Alergeny: 1, 3, 9)
Gulasz z kaszą gryczaną i kiszonym ogórkiem (Alergeny:1,3,7)
Środa 21.09:
Ogórkowa (Alergeny: 1,7,9)
Penne z brokułem w sosie sojowym z papryczką chili (Alergeny:1,3,7)
Czwartek 22.09:
Forszmak (Alergeny: 1,7, 9)
Pierogi wiejskie z kaszą gryczaną i serem ze śmietaną (Alergeny: 1,7)
Piątek 23.09:
Pieczarkowa (Alergeny: 1, 7, 9)
Spaghetti Pana Poppeya ze szpinakiem i serem favita (Alergeny: 1, 3, 7)

MENU 19.09.2022 – 23.09.2022
OBIAD DNIA „ZESTAW PLUS” 26,70 ZŁOTYCH
Poniedziałek 19.09:
Kalafiorowa (Alergeny: 1,3 7,9)
Tortilla z kurczakiem, frytkami i sosem czosnkowym (Alergeny: 1,3,7)
Wtorek 20.09:
Rosół z makaronem (Alergeny: 1, 3, 9)
Schabowy panierowany z puree ziemniaczanym i surówką z buraczków ze słonecznikiem
(Alergeny: 1,3, 7)

Środa 21.09:
Ogórkowa (Alergeny: 1,7,9)
Karczek duszony w sosie własnym, z pęczotto i surówką

(Alergeny: 1,3,7)

Czwartek 22.09:
Forszmak (Alergeny: 1,7, 9)
Mussaka z mięsem wieprzowym, z sosem czosnkowym i miksem sałat (Alergeny: 1, 3, 7)
Piątek 23.09:
Pieczarkowa (Alergeny: 1, 7, 9)
Miruna panierowana z opiekanymi ziemniakami i surówką
(Alergeny: 1, 3,4, 7)

ŚNIADANIA (w zestawie z pieczywem i masłem)
Zestaw śniadaniowy mały
(wędlina, ser żółty, jajecznica, pomidor, ogórek)

16,70 zł

(Alergeny: 1, 3, 7)

Zestaw śniadaniowy duży
(wędlina, ser żółty, parówki, jajecznica, pomidor, ogórek)

19,70 zł

(Alergeny: 1, 3, 7)

Zestaw śniadaniowy angielski
(boczek, jaja sadzone, pieczarki podsmażane, pomidor grillowany,
fasola w sosie pomidorowym, parówki)

21,70 zł

(Alergeny: 1, 3, 7)

ZUPY TYGODNIA (450 ml)
Kalafiorowa

7,00 zł

(Alergeny: 1,3,7,9)

Ogórkowa

7,00 zł

(Alergeny: 1,7, 9)

Forszmak
(Alergeny: 1,7, 9)

10,00 zł

DANIA GŁÓWNE / DANIA TYGODNIA (600 g)

Kotlet mielony z puree ziemniaczanym i marchewką z groszkiem

22,70 zł

(Alergeny: 1, 3, 7)

Filet z kurczaka panierowany z puree ziemniaczanym i surówką

25,70 zł

(Alergeny: 1,3,7,9)

Schabowy po wiedeńsku z jajkiem sadzonym, frytkami i surówką

25,70 zł

(Alergeny: 1, 3, 7, 9)

Polędwiczka sous vide w sosie szałwiowym z młodymi ziemniakami i kalafiorem
33,70 zł
smażonym na maśle
(Alergeny: 3,7, 9)

Grillowany cheeseburger z frytkami i sosem czosnkowym

33,70 zł

(Alergeny: 1, 3, 7, 9, 11)

Penne z kurczakiem, brokułem i czosnkiem w sosie śmietanowym
(Alergeny: 1, 3,7)

25,70 zł

DANIA PRZEKĄSKOWE
Pierogi ruskie z okrasą

18,70 zł

(Alergeny: 1,3, 7)

Naleśniki po meksykańsku z mięsem wieprzowym, fasolą, kukurydzą

18,70 zł

(Alergeny: 1,3, 7)

SAŁATKI
Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem, prażonym boczkiem i tartym parmezanem na
sałacie lodowej z sosem czosnkowym
22,70 zł
(Alergeny: 3, 7)

DANIA DLA DZIECI
Kawałki kurczaka w kukurydzianej panierce z frytkami
i łagodnym ketchupem

13,70 zł

(Alergeny: 1, 3)

Kotlecik schabowy z gotowanymi ziemniakami
i surówką z marchewki i jabłka

13,70 zł

(Alergeny: 1, 3, 7)

Penne z delikatnym sosem pomidorowym
(Alergeny: 1, 3)

12,70 zł

NAPOJE

Sok Toma 1 l (pomarańcza, czarna porzeczka, grapefruit, jabłko)

9,70 zł

Sok Toma 0,33 l (pomarańcza, czarna porzeczka, jabłko)

6,30 zł

Pepsi, 7UP, Mirinda 0,85l

8,30 zł

Alergeny występujące w powyższych daniach oznaczone zostały następującymi cyframi:
1 - zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, owies, orkisz, kamut),
2 - skorupiaki,
3 - jajka i produkty pochodne,
4 - ryby,
5 - orzeszki ziemne,
6 - soja,
7 - mleko i produkty pochodne,
8 - orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, nerkowce, orzechy Macadamie),
9 - seler zwyczajny i pochodne,
10 - gorczyca i pochodne,
11 - sezam i pochodne,
12- dwutlenek siarki i siarczan w stężeniach powyżej 10mg/litr,
13 - łubin i pochodne,
14 - mięczaki i produkty pochodne.

INFORMACJE DODATKOWE:
zamówienia w godzinach 09:00-15:00 pod numerem telefonu 81 44 14 595;
dostawy do 16:00;
płatność przy odbiorze kartą lub gotówką (prosimy o odliczone kwoty);
dostawy realizujemy w ograniczonej strefie; dostawa wiąże się z dodatkową
opłatą w wysokości 5,00 złotych.

