DOWOZY

539-677-353

MENU LUNCHOWE

Dowóz od 11:00 do 16:00
Zamówienia od 10:00

LUTY
PONIEDZIAŁEK 01.02

PONIEDZIAŁEK 08.02

Zupa ogórkowa

Zupa pieczarkowa

risotto i surówką

i surówką

Pierś kurczaka faszerowana brokułem z

Kotlet schabowy z purée marchewkowym

WTOREK 02.02

WTOREK 09.02

Rosół z makaronem

Zupa fasolowa

glazurowanymi buraczkami

ziemniakami i surówką

Kotlet mielony z ziemniakami z wody i

Udo po cygańsku z ziołowymi

ŚRODA 03.02

ŚRODA 10.02

Krupnik z koperkiem

Zupa jarzynowa

Lasagne

Grillowana karkówka z kaszotto
grzybowym i surówką

CZWARTEK 04.02

CZWARTEK 11.02

Barszcz ukraiński

Zupa meksykańska

ziemniaczanym

śmietanowym z ziemniakami i surówką

Gołąbki w pomidorach z purée

Rolada z indyka ze szpinakiem w sosie

PIĄTEK 05.02

PIĄTEK 12.02

Zupa z czerwonej soczewicy i pomidora

Pikantny krem z buraka

czosnkowym z ziemniakami i surówką

z ryżem i surówką

Smażony morszczuk z sosem

Ryba pieczona z sosem słodko kwaśnym

Istnieje możliwość zamiany zupy na krem z pomidorów oraz drugiego
dania na mix pierogów (podlaskie, ruskie i kapustą z pieczarkami).

Zamawiając trzy
zestawy dowóz
GRATIS

Cena zestawu
to 18,50zł

dowóz 3zł
Zawsze aktualne menu na cichastanica.pl

Do każdego

zestawu słodka
niespodzianka!

DOWOZY

539-677-353

MENU LUNCHOWE

Dowóz od 11:00 do 16:00
Zamówienia od 10:00

LUTY
PONIEDZIAŁEK 15.02

PONIEDZIAŁEK 22.02

Zupa kalafiorowa z koperkiem

Pomidorowa z ryżem

Faszerowane brzoskwinią udko z ryżem i
surówką

Nuggetsy z frytkami i surówką

WTOREK 16.02

WTOREK 23.02

Zupa krem z pieczonej cukinii

Zupa grochowa z majerankiem

szpinakowymi i surówką

warzywami na parze i kaszą bulgur

Żeberka pieczone z kopytkami

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym z

ŚRODA 17.02

ŚRODA 24.02

Żurek z jajkiem

ZFlaczki z lubczykiem

suszonym i szpinakiem

opiekanymi i surówką

Tagiatelle z kurczakiem pomidorem

Skrzydełka w curry z ziemniakami

CZWARTEK 18.02

CZWARTEK 25.02

Rosół królewski z naleśnikiem

Zupa krem z zielonych warzyw

surówką

z kluskami śląskimi i surówką

Placki ziemniaczane z gulaszem i

Delikatne pulpety w sosie śmietanowym

PIĄTEK 19.02

PIĄTEK 26.02

Aromatyczna zupa krem z cebuli

Barszcz szczawiowy z jajem

ziemniakami i surówką

cytrynowym z ryżem i surówką

Morszczuk w tempurze z opiekanymi

Ryba pieczona w szpinaku z sosem

Istnieje możliwość zamiany zupy na krem z pomidorów oraz drugiego
dania na mix pierogów (podlaskie, ruskie i kapustą z pieczarkami).

Zamawiając trzy
zestawy dowóz
GRATIS

Cena zestawu
to 18,50zł

dowóz 3zł
Zawsze aktualne menu na cichastanica.pl

Do każdego

zestawu słodka
niespodzianka!

