
 

MENU 05.12.2022 – 09.12.2022 

OBIAD DNIA „ZESTAW STANDARD” w cenie: 22,70 ZŁOTYCH 
 
 
Poniedziałek 05.12: 
Jarzynowa   (Alergeny: 1,3,7,9) 

Udziec z kurczaka (2 szt) z puree ziemniaczanym i grillowanymi warzywami  
(Alergeny:1,3,7) 

 
 
Wtorek 06.12: 
Zupa paprykowa z łazankami  (Alergeny: 1,3,7,9) 

Bigos myśliwski z mięsem i suszoną śliwką z puree ziemniaczanym   (Alergeny:1,3) 

 

Środa 07.12: 
 
Fasolowa  (Alergeny:1,3,7) 

Spaghetti a`la Poppeya z serem favita i szpinakiem (Alergeny: 1,3,7) 

 
Czwartek 08.12: 
 
Forszmak  (Alergeny: 1,7, 9) 

Naleśniki z mięsem po meksykańsku z sosem czosnkowym i surówką                      
(Alergeny: 1,3,7) 

 
Piątek 09.12: 
Krupnik   (Alergeny: 1,7, 9) 

Kopytka marchewkowe w sosie sojowo-imbirowym z surówką          (Alergeny: 1,3,7) 

 



 

MENU 05.12.2022 – 09.12.2022 

OBIAD DNIA „ZESTAW PLUS” 27,70 ZŁOTYCH 
 
 
Poniedziałek 05.12: 
Jarzynowa   (Alergeny: 1,3,7,9) 

Filet z kurczaka panierowany z puree ziemniaczanym i surówką         (Alergeny: 1,3,7,9) 

 
Wtorek 06.12: 
Zupa paprykowa z łazankami  (Alergeny: 1,3,7,9) 

Schab w sosie z zielonego pieprzu z pieczonymi ziemniakami i surówką                     
(Alergeny: 1,3,7,9) 

 

Środa 07.12: 
 
Fasolowa  (Alergeny:1,3,7) 

Roladka z kurczaka z suszonym pomidorem, z kaszą bulgur i bukietem warzyw      
(Alergeny: 1,3,7) 

 
 
Czwartek 08.12: 
 
Forszmak  (Alergeny: 1,7, 9) 

Enchilada drobiowa zapiekana z żółtym serem, z frytkami i sosem czosnkowym       
(Alergeny: 1, 3, 7,11) 

 
Piątek 09.12: 
Krupnik   (Alergeny: 1,7, 9) 

Miruna w kukurydzianej panierce z risotto z warzywami                                       
(Alergeny 1,3,4,7) 

 

 

 



 

ŚNIADANIA (w zestawie z pieczywem i masłem)  
 

Zestaw śniadaniowy mały          16,70 zł  
(wędlina, ser żółty, jajecznica, pomidor, ogórek)  
 
(Alergeny: 1, 3, 7) 
 
 

Zestaw śniadaniowy duży          19,70 zł 
(wędlina, ser żółty, parówki, jajecznica, pomidor, ogórek)  

(Alergeny: 1, 3, 7) 
 
 

Zestaw śniadaniowy angielski          21,70 zł 
(boczek, jaja sadzone, pieczarki podsmażane, pomidor grillowany,  
fasola w sosie pomidorowym, parówki)  

(Alergeny: 1, 3, 7) 

 

 

 

 

ZUPY TYGODNIA (450 ml)  

            
Jarzynowa            7,00 zł      

(Alergeny: 1,3,7,9)  

 

Fasolowa            7,00 zł      

(Alergeny: 1,3,7,9)   
 

Chłopska z wędzonym boczkiem, kapustą i ziemniakami     7,00 zł      

(Alergeny: 1,3,7,9)  

 

Forszmak                   10,00 zł        

(Alergeny: 1,7, 9) 



 

DANIA GŁÓWNE / DANIA TYGODNIA (600 g)               

 

Kotlet mielony z puree ziemniaczanym i zasmażanymi buraczkami    22,70 zł 

(Alergeny: 1, 3, 7)            

 

Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami w sosie śmietanowym                      
z opiekanymi ziemniakami  i surówką          27,70 zł 

(Alergeny: 1,3,7,9)           

 

Schabowy panierowany z frytkami i surówką              27,70 zł 

(Alergeny: 1, 3, 7, 9)            

     

Żeberka BBQ z frytkami, sosem czosnkowym i zestawem surówek         29,70 zł    

(Alergeny: 1,3,7, 9)  

 

Grillowany cheeseburger z frytkami i sosem czosnkowym     33,70 zł 

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

 

Spaghetti bolognese                    25,70 zł  

(Alergeny: 1, 3,7)  



 

DANIA PRZEKĄSKOWE  
 

Kopytka marchewkowe w sosie sojowo-imbirowym     15,70 zł 

(Alergeny: 1,3, 7)         

Naleśniki z mięsem po meksykańsku z sosem czosnkowym                     18,70 zł                 
(Alergeny: 1,3, 7)   

    

 

SAŁATKI  
 

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem, prażonym boczkiem  22,70 zł 
i tartym parmezanem na sałacie lodowej z sosem czosnkowym                                  

(Alergeny: 3, 7)     
 

 

 

 

DANIA DLA DZIECI  
 

Kawałki kurczaka w kukurydzianej panierce z frytkami   13,70 zł 
i łagodnym ketchupem     

(Alergeny: 1, 3)             

Kotlecik schabowy z gotowanymi ziemniakami    13,70 zł 
i surówką z marchewki i jabłka 

(Alergeny: 1, 3, 7)       

Penne z delikatnym sosem pomidorowym     12,70 zł 

(Alergeny: 1, 3)      
 

 

 

 

 



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                10,70 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. 


