
MENU PEŁNA OFERTA  

ZUPY: 

 

Ogórkowa          

Pomidorowa          

Krupnik          

Jarzynowa          

Grzybowa          

Flaki           

Forszmak          

Fasolka po bretońsku         

Żurek           

Rosół z kołdunami 

Rosół z makaronem 

 
 

DANIA OBIADOWE: 

 

Do dań proponujemy zamiennie ziemniaki, ryż kasza, frytki, pieczone ziemniaki 

 

Schabowy, frytki, zestaw surówek       

Schabowy z serem, frytki, zestaw surówek      

Myśliwski, frytki, zestaw surówek       

Lubelski, frytki, zestaw surówek       

Złoty Kurczak, frytki, zestaw surówek      

Devolay, frytki, zestaw surówek       

Filet z kurczaka, frytki, zestaw surówek      

Hawajski, frytki, zestaw surówek       

Mielony, frytki, zestaw surówek       

Filet z indyka, frytki, zestaw surówek      

Filet rybny, frytki, zestaw surówek       

Sojowy, frytki, zestaw surówek 

Roladki z cukinią, sos beszamelowy lub pieczarkowy, frytki, zestaw surówek 

Sakiewki schabowe z sosem grzybowym, ziemniaki opiekane, zestaw surówek  

Sztuka mięsa w sosie własnym, ziemniaki, zestaw surówek   

Sztuka mięsa w sosie grzybowym, ziemniaki, zestaw surówek   

Kurczak słodko-kwaśny, frytki, zestaw surówek     

Leczo, ryż, zestaw surówek        

Kapusta z grzybami, pieczywo       

Gołąbki w sosie, zestaw surówek       

Szaszłyk, frytki, zestaw surówek       

Ozorek w sosie chrzanowym, ziemniaki, zestaw surówek    

Placki ziemniaczane ze śmietaną        

Placek po węgiersku, zestaw surówek       

Wątróbka w sosie warzywnym, ziemniaki, zestaw surówek   

Żeberka, ziemniaki, zestaw surówek       

Zrazy w sosie grzybowym, ziemniaki, zestaw surówek    

Zrazy w sosie pomidorowym, ziemniaki, zestaw surówek    

Bigos, pieczywo         



Jajko sadzone, ziemniaki, zestaw surówek      

Gulasz wieprzowy, ziemniaki, zestaw surówek  

Kluseczki szpinakowe z sosem pieczarkowym lub mięsnym    

Spaghetti           

Gulasz drobiowy, ziemniaki, zestaw surówek     

Pierogi z kapustą i grzybami        

Pierogi z mięsem         

Pierogi ruskie           

Naleśniki ze szpinakiem        

Naleśniki z warzywami        

Naleśniki z serem         

Naleśniki z kurczakiem        

Łazanki          

Kopytka z sosem pieczarkowym       

Pierogi leniwe          

Makaron Penne z kurczakiem, brokułem i sosem śmietanowym    

 
 

Ponadto: 

      

Śledź po japońsku  

Śledź w śmietanie 

Śledź w oleju 

Pstrąg w galarecie        

Ryba po grecku         

Tymbalik   

Pieczarki faszerowane 

Mięsa pieczone ( boczek, karczek) 

Baleron białoruski z morelą w galarecie 

Schab ze śliwką i morelą w galarecie 

Jaja faszerowane (z łososiem, z pieczarką, wiosenne 

Szparagi w szynce 
 

SAŁATKI: 

Grecka 

Jarzynowa 

Firmowa 

Pieczarkowa 

Cymes 

Sałatka z kurczakiem i ananasem w miseczce z ananasa 
 

      

DODATKI: 

 

Frytki           

Kasza            

Ryż            

Bukiet warzyw, buraczki, marchewka        

Pieczone ziemniaki         


