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15-19 maj 2023 

(22) 738-36-89   

Dzień ZUPA ZESTAW I ZESTAW II Zestaw III ZESTAW IV FITNESS 

 
Poniedziałek 

Pomidorowa z 

ryżem lub 

makaronem                

6 zł 

Pierś z grilla caprese z 
pomidorem ,bazyliowym 

pesto i mozzarellą 
ziemniaki gotowane 
surówka/warzywa 

gotowane                                 
16 zł 

Karkówka pieczona w sosie 
grzybowym                                    

kasza gryczana 
surówka/warzywa 

gotowane                                     
16 zł 

Makaron carbonara                   
16 zł 

Makaron 
pełnoziarnisty z 

grillowanymi 
warzywami i serem 

feta                                
surówka                               

16 zł 

Kleftico Kurczak pieczony z 
ziemniakami i grillowanymi 

warzywami                                  
warzywa gotowane                           

16 zł  

 
Wtorek 

 

Fasolowa                     

6 zł 

Kotlet pożarski{drobiowy 
mielony}                                  

ziemniaki gotowane 
marchewka z 

groszkiem/surówka                       
16 zł  

Placek po węgiersku z 
kwaśną śmietaną 
surówka/warzywa 

gotowane                                      
16 zł 

Buritto wołowe a’la chili 
con care                            

ziemniaki opiekane 
surówka/warzywa 

gotowane                                 
16 zł 

Cukinia faszerowana 
kaszą kus kus i 

warzywami                   
surówka                                        

16 zł 

Kaszotto z kurczakiem, 
szpinakiem, suszonym 

pomidorem i serem feta 
warzywa gotowane                             

16 zł 

 
Środa 

 

Szczawiowa z 

jajkiem i 

ziemniakami                

6 zł 

Cordon bleu z szynką i 
serem                                    

ziemniaki gotowane 
marchewka z 

groszkiem/surówka                        
16 zł 

Bitki wieprzowe w sosie 
własnym                                    
kopytka                                      
buraczki 

zasmażane/surówka                        
16 zł 

Keftedes Greckie klopsiki 
wołowo-wieprzowe z 

dipem miętowym 
ziemniaki opiekane 
surówka/warzywa 

gotowane                                  
16 zł 

Łazanki z kapustą i 
grzybami                       
surówka                                

16 zł 

Indyk pieczony w glazurze 
brzoskwiniowej                                    

ryż                                                
warzywa gotowane                               

16 zł 

 
Czwartek 

 

Krupnik                     

6 zł 

Tortilla z kurczakiem i 
warzywami                          

ziemniaki opiekane 
surówka/warzywa 

gotowane                                  
16 zł 

Stek wieprzowy z duszoną 
cebulką                                  

ziemniaki gotowane 
buraczki 

zasmażane/surówka                         
16 zł 

Kartacze z mięsem 
okraszone cebulką i 

boczkiem 
surówka/warzywa 

gotowane                                  
16 zł 

Naleśniki ze 
szpinakiem i serem 

feta                               
surówka                              

16 zł 

Chiken palak Kurczak po 
hindusku ze szpinakiem i 

ziołami                                                 
ryż                                              

warzywa gotowane                             
16 zł 

 
Piątek 

 

Barszcz 

czerwony 

zabielany                       

6 zł 

Filet z kurczaka w sosie  4 
sery                                

szpinakowe kopytka 
surówka/warzywa 

gotowane                                  
16 zł 

Gyros wieprzowy z sosem 
czosnkowym                        

ziemniaki opiekane 
surówka/warzywa 

gotowane                                       
16 zł 

Morszczuk w sosie 
maślano-cytrynowym 
ziemniaki gotowane 
surówka/warzywa 

gotowane                                    
16 zł 

Makaron z łososiem, 
brokułami i oliwkami 

w sosie 
śmietanowym                      

16 zł 

Dorsz z pieca z brokułami pod 
beszamelem i serem                             

ryż                                                   
warzywa gotowane                              

18 zł  
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ponadto w codziennym menu : 

 

Zupa 

Krem z pomidorów z mozzarellą o grzanką 

cena 9 zł 

Sałatki 

-Grecka: sałata lodowa, pomidor, ogórek , papryka, czerwona cebula, oliwki, feta   

-Nicejska: sałata lodowa, pomidor, ogórek kiszony, papryka, kukurydza, jajko, tuńczyk  -Cesarska: sałata lodowa, 

pomidor, ogórek, papryka, grzanki, kurczak grillowany   

-Alpejska: sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka, jajko, kukurydza, szynka, ser   

- Caprese : sałata lodowa , pomidor , ser mozzarella , pesto . 

Cena 15 zł 

 

 

*Cena zawiera już koszt opakowania . 

Dostawa w cenie od około 50 zł , poniżej płatna 5-10 zł 

*Podane ceny są cenami netto + 8% vat. ( Dla firm które chcą otrzymywać 

fakturę vat ). 

.  

 

 


