ZESTAW 1
cena:

ZESTAW 2

14,00 zł

PONIEDZIAŁEK

cena:

14,00 zł

ZESTAW 3
cena:

12,00 zł

ZESTAW 4
WEGETARIAŃSKI
cena:

13,00 zł

ZESTAW 5
SAŁATKOWY

12,00 zł

cena:

ZUPA
cena:

5,50 zł

Pizza 43 cm (w godz.13˚˚-18˚˚) -szynka, pieczarki, kukurydza *1- cena 20,00 zł
DO WYBORU: ziemniaki, kopytka, ryż BEZ DOPŁATY + frytki z DOPŁATĄ 2,50 zł

12.08.2019

Szynka pieczona Pierogi z kapustą i
Filet drobiowy w
Placuszki
w sosie
pieczarkami,
serowej panierce,
kukurydziane, dip
pieczeniowym,
cebulka
ziemniaki, fasolka
pomidorowy,
kopytka, buraczki
zasmażana,
szparagowa*1,3,7
surówka*1,3,7
zasmażane*1,9
surówka*1,9

WTOREK

Sałatka gyros +
pieczywo*1,7

Barszcz czerwony
zabielany z
jajkiem,
pieczywo*1,3,7

Pizza 43 cm (w godz.13˚˚-18˚˚) -kurczak, cebula, kukurydza *1- cena 20,00 zł
DO WYBORU: ziemniaki, ryż, makaron BEZ DOPŁATY + frytki z DOPŁATĄ 2,50 zł

13.08.2019
Roladki drobiowe
ze szpinakiem w
sosie serowośmietanowym,
ziemniaki,
mizeria*1,3,7

ŚRODA

Szaszłyk z mięsa
mielonego,
ziemniaki,
marchewka z
groszkiem*1,7

Leczo z cukinią,
papryką,
pomidorami,
cieciorką i
pieczarkami, ryż
biały*1,7

Tagliatelle ze
szpinakiem,
suszonymi
pomidorami i
gorgonzolą*1,7

Sałatka wiosenna
z jajkiem +
pieczywo*1,3,7

Zupa z fasolką
szparagową,
pieczywo*1,7 lub
chłodnik litewski,
pieczywo*1,3,7

Pizza 43 cm (w godz.13˚˚-18˚˚) -mięso gyros, kukurydza, pomidor *1,7- cena 20,00 zł
DO WYBORU: ziemniaki, kluski śląskie, ryż BEZ DOPŁATY + frytki z DOPŁATĄ 2,50 zł

14.08.2019

Polędwiczki
wieprzowe w
cieście
francuskim, sos

Shoarma z
Wątróbka
kurczaka z sosem
drobiowa z
Pierogi ze śliwką,
czosnkowym,
cebulką,
słodka
ziemniaki
ziemniaki, surówka
śmietanka*1,3,7
pieczarkowy, kluski
opiekane,
z kiszonej
śląskie pomidory ze
surówka*1,7,9
kapusty*1,9

Sałatka grecka +
pieczywo*1,7

Kapuśniak ze
słodkiej kapusty,
pieczywo*1,9 lub
chłodnik litewski,
pieczywo*1,3,7

-

-

śmietaną *1,3,7

CZWARTEK

15.08.2019

NIE PRACUJEMY

-

PIĄTEK

-

-

-

Pizza 43 cm (w godz.13˚˚-18˚˚) -boczek, cebula, papryka *1- cena 20,00 zł
DO WYBORU: ziemniaki, ryż , kasza gryczana BEZ DOPŁATY + frytki z DOPŁATĄ 2,50 zł

16.08.2019

Dorsz
panierowany,
Kotlet schabowy,
duszone pieczarki,
ziemniaki,
ziemniaki, surówka
marchewka z
z kiszonej
groszkiem *1,3,7
kapusty*1,3,4

SOBOTA

17.08.2019

Pierogi o różnych
smakach (12 szt),
cebulka
zasmażana,
surówka *1,3,7

Pierogi ruskie
(12 szt), cebulka
zasmażana,
surówka *1,3,7

Sałatka szefa z
pestkami dyni +
pieczywo*1,7

SOBOTA, NIEDZIELA - dwie pizze 30 cm - każda z trzema dowolnymi składnikami - cena 32,00 zł

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka *1,3,7- cena 14,00 zł

fasolka po bretońsku (450g) *1,7 8,00 zł
pierogi z mięsem, sur *1,3,6,7,8 14,00 zł
pierogi ruskie, surówki *1,6,7,8 13,00 zł
zestaw surówek (300g) *6,7,8 5,00 zł
frytki (300g) 5,00 zł
* Alergeny (lista alergenów dostępna
na życzenie klienta)

Zupa szczawiowa
z jajkiem,
pieczywo*1,3,7 lub
chłodnik litewski,
pieczywo*1,3,7

kotlet schabowy, ziemniaki, surówki *1,3,6,7,8 - 15,00 zł
udko pieczone, ziemniaki, surówki
*6,7,8 - 15,00 zł
danie gyros, ziemniaki, surówki
*6,7,8 - 17,00 zł
pierś z kurczaka, ziemniaki, surówki *3,6,7,8 - 15,00 zł
pierś z żółtym serem, ziemniaki, surówki *1,3,6,7,8 - 18,00 zł

