
   

 
LUTY 2023r.    

TEL: 502-683-597                                   Dowóz na terenie miasta – 2 zł (poza teren miasta 5 zł)/zamówienie  

Poniedziałek – Piątek w godz. 11.00 – 18.00 (ZAMÓWIENIA TELEFONICZNIE 8.00 –  17.00)  
 Sobota 11.00 – 16.00 (ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE 8.00 – 15.00) 

 

ABONAMENT 
Zupa dnia – 7pln    Danie główne – 19,00pln   Zestaw dnia (zupa + danie) – 23 pln 

Do każdego zamówienia na wynos opakowanie 0.50gr/szt. 
Dowóz na terenie miasta – 2pln 

 

 
 
 

Środa – 01/02/2023r. 
Zupa grochowa 

 Gulasz wieprzowy w sosie, ziemniaki lub kasza, surówki 

Czwartek – 02/02/2023r. 
Zupa pieczarkowa z makaronem 

Kotleciki wieprzowe w sosie myśliwskim, ziemniaki, surówki 

Piątek – 03/02/2023r. 
Zupa jarzynowa 

Pierś z kurczaka z pieca w ziołach, ryż, surówki 

Sobota – 04/02/2023r. 
Zupa z karty (do wyboru) 

Pieczeń rzymska w sosie, ziemniaki, surówki 

Niedziela– 05/02/2023r. RESTAURACJA NIECZYNNA 

Poniedziałek – 06/02/2023r. 
Zupa gulaszowa 

Kotlet pożarski (mielony kotlet drobiowy) w sosie paprykowym, ziemniaki, surówki 

Wtorek – 07/02/2023r. 
Rosół domowy z makaronem 

Kotlet schabowy z kapustą zasmażaną, ziemniaki, buraczki 

Środa – 08/02/2023r. 
Zupa ogórkowa 

Kotlet DeVolay, ziemniaki (lub frytki +3pln), surówki 

Czwartek – 09/02/2023r. 
Zupa kalafiorowa 

 Udziec z kurczaka nadziewany pieczarkami, ziemniaki, surówki 

Piątek – 10/02/2023r. 
Zupa krupnik 

Naleśniki na słodko z musem jabłkowym, ananasem i polewą 

Sobota – 11/02/2023r. 
Zupa z karty (do wyboru) 

Zrazy z mięsa mielonego, ziemniaki, surówki 

Niedziela– 12/02/2023r. RESTAURACJA NIECZYNNA 

Poniedziałek – 13/02/2023r. 
Zupa żurek 

Kotlet mielony z pieczarkami z rusztu, ziemniaki, surówki 

Wtorek – 14/02/2023r. 
Rosół bombaj (z kulkami mięsa i warzywami chińskimi) 

Pierś z kurczaka lub kotlet hawajski, ziemniaki (lub frytki +3pln), surówki 

Środa – 15/02/2023r. 
Zupa buraczkowa 

Gołąbek w sosie pomidorowym, ziemniaki, surówki 

Czwartek – 16/02/2023r. 
TŁUSTY CZWARTEK – spróbuj naszych pączków 

Zupa pomidorowa z ryżem 
Kotlet Cordon Bleu, ziemniaki, surówki 

Piątek – 17/02/2023r. 
Kapuśniak ze słodkiej kapusty 

Udko z kurczaka w miodzie i sezamie, ziemniaki, surówki 

Sobota – 18/02/2023r. 
Zupa z karty (do wyboru) 

 Greckie souvlaki (szaszłyki drobiowe), ziemniaki (lub frytki +3pln), surówki 

Niedziela– 19/02/2023r. RESTAURACJA NIECZYNNA 

Poniedziałek – 20/02/2023r. 
Zupa pieczarkowa 

Sznycel wieprzowy z cebulką, ziemniaki, surówki 

Wtorek – 21/02/2023r. 
Zupa z zielonych warzyw 

Kotlet DeVolay, ziemniaki (lub frytki +3pln), surówki 

Środa – 22/02/2023r. 
ŚRODA POPIELCOWA 

Zupa jarzynowa 
Racuchy z jabłkami i cukrem pudrem lub jajka w sosie musztardowym, ziemniaki, surówki 

Czwartek – 23/02/2023r. 
Rosół domowy z makaronem 

Kotlet schabowy z kapustą zasmażaną, ziemniaki, buraczki 

Piątek – 24/02/2023r. 
Zupa grochowa 

Pierogi z mięsem lub pierogi ruskie, surówki 

Sobota – 25/02/2023r. 
Zupa z karty (do wyboru) 

Stripsy drobiowe z kurczaka, ziemniaki (lub frytki +3pln), surówki 

Niedziela– 26/02/2023r. RESTAURACJA NIECZYNNA 

Poniedziałek – 27/02/2023r. 
Zupa porowa 

 Sakwa schabowa w sosie, ziemniaki, surówki 

Wtorek – 28/02/2023r. 
Zupa kartoflanka  

Pierś z kurczaka lub kotlet hawajski, ziemniaki (lub frytki +3pln), surówki 



 
Zobacz czy dowozimy także do twojej miejscowości (+5 zł do zamówienia) 

 (Krępa Słupska, Płaszewko, Kusowo, Głobino, Stanięcino, Wieszyno, Redzikowo, Siemianice, 
 Niewierowo, Włynkowo, Włynkówko, Strzelino, Bolesławice, Kobylnica, Widzino, Łosino) 

 
 

Jeżeli chcą Państwo zamienić "zestaw dnia" na inny posiłek, 
poniżej znajdują się alternatywne dania, które można zamawiać. 

ZUPY 
Rosół domowy – 8 pln 

Żurek staropolski – 10 pln 
Pomidorowa z ryżem lub makaronem – 8 pln 

Gulaszowa – 11 pln 
Zupy sezonowe – oferta indywidualna (zapytaj y zamówieniu) 

DANIA Z DROBIU 

Filet z piersi kurczaka, ziemniaki, surówki – 21 pln* 

Filet z kurczaka z grilla, ziemniaki, surówki – 25 pln* 

Kotlet DeVolay, ziemniaki, surówki – 24 pln* 

Nuggetsy z piersi kurczaka, frytki, surówki – 23 pln 

Filet z kurczaka z jajkiem sadzonym, ziemniaki, surówki – 21 pln* 

Kotlet hawajski, ziemniaki, surówki – 24 pln* 

Stripsy drobiowe z sosem czosnkowym, ziemniaki, surówki – 21 pln* 

*zamiana ziemniaków na frytki lub ryż – 3 pln 

DANIA Z WIEPRZOWINY 

Kotlet schabowy , ziemniaki, surówki – 21 pln* 

Karkówka w sosie pieczeniowym , ziemniaki, surówki – 21 pln* 

Sakwa schabowa (w środku boczek, ser, ogórek, cebula) , ziemniaki, surówki – 25 pln* 

Placek po węgiersku z surówkami – 28 pln 

*zamiana ziemniaków na frytki lub ryż – 3 pln 

SAŁATKI 

Sałatka z kurczakiem, ananasem i serem mozzarella – 30 pln 

Sałatka z łososiem grillowanym, serem feta i czerwoną cebulką – 34 pln 

Sałatka grecka – 25 pln 

RYBY 

Łosoś z grillowany, ziemniaki, surówki – 30 pln* 

Filet z dorsza (soute lub w cieście), ziemniaki, surówki – 28 pln* 

*zamiana ziemniaków na frytki lub ryż – 3 pln 

PIEROGI I DANIA JARSKIE 

Pierogi ruskie (zasmażane lub gotowane) z surówkami (7 szt.)– 21 pln 

Pierogi z mięsem (zasmażane lub gotowane) z surówkami (7 szt.) – 21 pln 

Ser camembert panierowany, ziemniaki, surówki – 22 pln* 

Naleśniki na słodko z twarogiem lub musem jabłkowym, z polewą truskawkową lub czekoladową (3 szt.) – 21 pln 

*zamiana ziemniaków na frytki lub ryż – 3 pln 

DODATKI 

Frytki (200gr.) – 7 pln 

Dodatkowa porcja ziemniaków lub ryżu (200gr.) –3 pln 

Zestaw dwóch surówek (300gr.) –6 pln 

 

NAPOJE 

Pepsi, Mirinda, 7up (500ml) – 7 pln 

Toma sok 100% /pomarańcz, jabłko, czarna porzeczka/ (330ml)- 7 pln 

Lipton ice-tea /cytryna, brzoskwinia, zielona herbata/ (500ml) – 7 pln 

Woda gaz. lub niegazowana(500ml) – 4 pln 


