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Zupy 

Żurek z jajkiem i kiełbasą (250g) …..…….……….... 7,00 zł 

Rosół z makaronem (250g) …….………………...….. 5,00 zł 

Barszcz czerwony z uszkami (250g) ..................... 6,00 zł 

Zupa pomidorowa (250g) …….…….……….……...… 5,00 zł 

Drugie dania 

Filet z kurczaka panierowany (120g) .................... 9,00 zł 

Kotlet de volaille (150g) ……………......................… 10,00 zł 

Wątróbki drobiowe z cebulką (170g) …………...... 6,00 zł 

Karkówka w ziołach z grilla (150g) ………..…….. 10,00 zł 

Placek po węgiersku (400g) …............…………..... 12,00 zł 

Ryba panierowana (120g) ……………………………. 9,00 zł 

Kotlet schabowy (120g) ………………………........... 10,00 zł 

Medalion z kurczaka (200g) …………………..…..…. 9,00 zł 

Kurczak z grilla (150g) …………………………….…. 10,00 zł 

 

Pierogi z kapustą i mięsem (300g) …...............…... 9,00 zł 

Pierogi ruskie (300g) ………………………………....…. 8,00 zł 

Naleśniki z kurczakiem (250g) ……………..…...…. 11,00 zł 

Naleśniki ze szpinakiem (250g) ……..................... 11,00 zł 

Naleśniki z serem (250g) ……………………………… 7,00 zł 

Kopytka z masłem i bułką (300g) ….....................… 6,00 zł 

Dodatki 

Ziemniaki (150g) ………….………………………..……….. 2,00 zł 

Ryż (150g) …………....…..……......................................….. 2,00 zł 

Kasza gryczana (150g) ………….........……….…………. 2,00 zł 

Frytki (100g) …………………..........................................… 4,00 zł 

Surówka z kapusty pekińskiej (100g) ……………….. 2,00 zł 

Surówka z białej kapusty z majonezem (100g) ..... 2,00 zł 

Surówka z kiszonej kapusty (100g) ……………...….. 2,00 zł 

Surówka z marchewki (100g) ..……………………...…. 2,00 zł 

Buraczki zasmażane (100g) …….………………..…..… 2,00 zł 

Kapusta zasmażana (100g) ……………………….....… 2,00 zł 

Sałatka z pomidora (100g) ………………………….…… 2,00 zł 

Mizeria ze śmietaną (100g) …………………………..…. 2,00 zł 

Warzywa królewskie (100g) ………………………….…. 4,00 zł 

Zestaw wiosenny (100g) ………………………...…….…. 3,50 zł 

Zestaw surówek (100g) ……………………………...…… 3,00 zł 

 

Sałatka gyros (200g) ………………….………….……..… 9,00 zł 

/kapusta pekińska, cebula czerwona, ogórki konserwowe, filet 

z kurczaka, kukurydza konserwowa, sos, przyprawy/ 
 

Sałatka cesarska z kurczakiem (200g) ……………... 9,00 zł 

/sałata, grzanki, kurczak z grilla, sos cesarski/ 
 

Sałatka z kurczaka żółto – zielona (200g) ……....… 8,00 zł 

/filet z kurczaka, papryka, ogórki konserwowe, brzoskwinie, 

kukurydza konserwowa, groszek konserwowy, sos, przyprawy/ 
 

Sałatka grecka (200g) ………………………………..…… 9,00 zł 

/ogórek, pomidor, cebula, oliwki zielone, sałata, ser feta,  

sos winegret/ 
 

Sałatka z grillowanym kurczakiem (200g) ……....… 9,00 zł 

/kurczak z grilla, papryka świeża, pomidor świeży, sałata 

masłowa, kukurydza konserwowa, kiełki, sos winegret/ 

Obiad dnia (zupa i drugie danie)  14  
Karty abonamentowe na obiady dnia: 

5 obiadów - 70  

11 obiadów - 14  

17 obiadów - 210  

41  
Zamówienia  dowóz GRATIS!   

 w godz. 12:00    

 

22.07.2019 r. 

 

 


