
OBIAD:

Wariant I

1. Rosół z makaronem

2. Ziemniaki

3. 2 mięska na osobę w tym:
kotlet schabowy
kotlet drobiowy w cieście
 roladka wieprzowa zawijana

4. Surówki: czerwona kapusta, mizeria *, wiosenna z sałaty mix lub pekińskiej 

Wariant II

1. Rosół z makaronem

2. Ziemniaki

3. 2 mięsa na osobę w tym:
kotlet De Vollaile (drobiowy)
Kotlet schabowy 
Filet z indyka w śmietanie 

4. Surówki: czerwona kapusta, marchewka z jabłkiem, mizeria*

Wariant II

1. Rosół z makaronem

2. Ziemniaki

3. 2 mięsa na osobę w tym:
kotlet po szwajcarsku
Kotlet schabowy wieprzowy z marynaty
roladka drobiowa ze szpinakiem

4. Surówki: czerwona kapusta, mizeria*, marchew-seler

*w okresie zimowym  zamiana na inną

       

Owoce / banan, mandarynka, winogrono/

Napoje gorące z dodatkami: Kawa, Herbata

Napoje zimne / 1 litr napoju na 1 osobę/



DANIA GORĄCE:

1. Pieczeń z karkówki lub ze schabu, kluska śląska,  surówka 

2. Kotlet po szwajcarsku, dufinki, surówka z czerwonej kapusty

3. Filet drobiowy w winie białym, kluska śląska , marchewka gotowana

4. Kurczak Kefalina z szynką pomidorem + ser feta+ sos , frytki, surówka

5. Lasagne  z sałatką i krutonsem czosnkowym, sałatka mix

6. Polędwiczki wieprzowe w sosie pieczrkowym , kluska śląska, surówka

7. Schab w cherry , ziemniaki , surówka 

SAŁATKI NA STÓŁ /po 10 dag na osobę/ – DO WYBORU 2 RODZAJE:  

1. Sałatka gyros z kurczakiem

2. Sałatka jarzynowa 

3. Sałatka szynkowa

4. Śledziowa z pieczarką marynowaną w sosie majonezowo - musztardowym

5. Naleśnikowa z szynką cebulą/szczypiorem w majonezie

6. Makaron kolorowy + ser wędzony + konserwowane dodatki (groszek, kukurydza, ogórek, 
seler)

7. Kurczak + ananasem + jajko (warstwowa)

ZIMNA PŁYTA:

I. Wariant

Schab duszony (marynowany) - 4 dag/os

Polędwiczki drobiowe  - 1szt/os

NUGGETSY -  2szt/os

KOFTA (kulki) mięsne wieprzowe – 2szt/os

Galaretki drobiowe – 0,5 szt/os



II. Wariant

Schab duszony zwyczajny  - 4 dag/os

Kabanos

KOFTA  (kulki) mięsne wieprzowe - 2szt/os

Faworki - 2szt/os

Galaretki drobiowe – 0,5 szt/os

III. Wariant

Pierożki kebabowe (gyros) - 1szt/os

Schab duszony  - 4 dag/os

KOFTA (kulki) mięsne wieprzowe - 2szt/os

NUGGETYSY - 2szt/os

Galaretki drobiowe – 0,5 szt/os

SOSY: (do wyboru)

Czosnkowy

Ketchupowy

Jogurtowy (mięta cytryna czosnek)


