
DOWÓZ OD GODZINY
10:00 – 18:00

tel. 536 03 03 00

02.10-PONIEDZIAŁEK
►Karkówka z grilla z cebulą z ziemniakami  i buraczkami 15 zł
►Ryż z pieczonym jabłkiem i cynamonem 10 zł
03.10-WTOREK
►Placek po cygańsku 15 zł
►Kopytka z cebulą 10 zł
04.10-ŚRODA
►Gołąbki z ziemniakami z buraczkami 15 zł
►Nuggetsy z frytkami i sosem czosnkowym 12 zł
05.10-CZWARTEK
►Kotlet paryski, puree i groszek z marchewką 15 zł
►Burger drobiowy 10 zł
06.10-PIĄTEK
►Pierogi z kapustą i grzybami 8szt 10 zł
►Placki ziemniaczane 4szt 10 zł
09.10-PONIEDZIAŁEK
►Placek po cygańsku 15 zł
►Spaghetti carbonara                                                        11zł
10.10-WTOREK
►Kotlet schabowy z ziemniakami i kiszoną kapustą     19 zł
►Placki z jabłkiem 4szt 10 zł
11.10-ŚRODA
►Kotlet de volaille z serem, ziemniaki i surówką 18 zł
►Ziemniaki zasmażane z jajkiem 10 zł
12.10-CZWARTEK
►Roladki drobiowe z warzywami, ryż i warzywa 
gotowane 18 zł
►Krokiety z kapustą (2 szt) 10 zł
13.10-PIĄTEK
►Pierogi ruskie z cebulą (8 szt) 12 zł
►Placki z jabłkiem 4szt 10 zł
16.10-PONIEDZIAŁEK
►Klopsiki w sosie pomidorowym (3 szt), ziemniaki 
i surówka z marchewki     16 zł
►Ryż z pieczonym jabłkiem i cynamonem 10 zł

17.10-WTOREK
►Kotlet schabowy po hawajsku z ziemniakami                                 
i surówką 18 zł
►Kopytka na słodko 10 zł
18.10-ŚRODA
►Placek po cygańsku        15 zł
►Ziemniaki z fasolką szparagową i jajkiem 10 zł
19.10-CZWARTEK
►Gołąbki z ziemniakami i buraczkami 15 zł
►Burger drobiowy 10 zł
20.10-PIĄTEK
►Pierogi ruskie (8 szt) 12 zł
►Kotlety z kalafiora 10 zł
23.10-PONIEDZIAŁEK
►Placek po cygańsku 15 zł
►Spaghetti carbonara 11zł
24.10-WTOREK
►Szaszłyk drobiowo-warzywny, ziemniaki i surówka 15 zł
►Burger drobiowy 10 zł
25.10-ŚRODA
►Kotleciki w płatkach kukurydzianych, frytki i surówka 15 zł
►Placki z jabłkiem 10 zł
26.10-CZWARTEK
►Makaron z sosem śmietanowym z brokułami 
i kurczakiem 15 zł
►Kotlety z kalafiora 2szt 10 zł
27.10-PIĄTEK
►Bulwa z pieca ze śledziem w śmietanie 15 zł
►Krokiety z kapustą (2 szt) 10 zł
30.10-PONIEDZIAŁEK
►Gołąbki z ziemniakami i buraczkami     15 zł
►Placki ziemniaczane (4sz)                                               10 zł 
31.10-WTOREK
►Placek po cygańsku 15 zł
►Ziemniaki z fasolką szparagową i jajkiem                       10 zł


