Propozycja na ciepło

Zupy

/500ml/

- zupa rybna

90kr

- zupa pomidorowa z ryżem lub makaronem

80kr

- rosół z makaronem

80kr

- gulasz węgierski z ziemniakami

110kr

- biff Strogonoff

130kr

- barszcz czerwony /sezon/

80kr

- barszcz biały na kiełbasie /sezon/

70kr

Drugie danie

/400-550ml/

/ cena za szt./

- makaron wstążki +szpinak ser parmezan

80 kr

- pierogi z mięsem gotowane +cebulka

80 kr

- pierogi ruskie

80 kr

gotowane +cebulka

- pierogi z kapustą

gotowane +cebulka

80 kr

-zapiekanka ziemniaczana + boczek+ szpinak+ ser

85 kr

- bigos+pieczywo

120 kr

- spaghetti Bolonese

95 kr

- spaghetti Carbonara

85 kr

- klopsiki gotowane w sosie śmietankowym+ ziemniaki+ surówka

110 kr

- kotlety mielone drobiowe+ sos pomidorowy+ ziemniaki+ surówka

110 kr

- gołąbki w sosie pomidorowym ziemniaki

120 kr

- papryka faszerowana w sosie pomidorowym + ziemniaki

120kr

- udo kurczaka- ziemniaki+ jarzyna

125 kr

- kotlety mielone drobiowe+ sos grzybowy+ ziemniaki+ surówka

110 kr

- kotlet schabowy+ ziemniaki+ surówka

125 kr

- zapiekanka mięsna+ kalafior+ brokuł+ ser

95 kr

- kotlety mielone rybne+ sos+ ziemniaki+ surówka

120 kr

- makaron z wołowiną+ jarzyny+ sos Tai

98 kr

- kurczak w curry z jarzynami + ryż

110 kr

- gulasz węgierski

125 kr

- gulasz wieprzowy+ kasza+ surówka

100 kr

- chili con carne+ ryż

100 kr

- lasagne z mięsem

115 kr

- lasagne z łososiem

140 kr

- lasagne warzywna

80 kr

- pierś z kurczaka +sos masala+ ziemniaki+ surówka

150 kr

- pierś z kurczaka +sos serowy+ ziemniaki+ jarzyny

150 kr

- łosoś z folii w maśle czosnkowym+ ziemniak+ jarzyna

160 kr

- dorsz smażony w ziołach+ ziemniaki+ surówka

170 kr

- antrykot duszony, kasza gryczana, jarzyna

180 kr

- łosoś w kaparach ,ziemniaki, surówka

140 kr
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