
MENU 

Przykładowe zestawy obiadowe 

I Kapuśniak z ziemniakami, kotlet schabowy, ziemniaki, buraki, sok* 20 PLN 
II Zupa fasolowa, kotlet mielony, ziemniaki, marchew oprószona, sok* 20 PLN 

III Barszcz czerwony z ziemniakami, gulasz wieprzowy, kasza, surówka, 
sok* 20 PLN 

IV Zupa pomidorowa z ryżem, Indyk w sosie chrzanowym, ziemniaki, 
surówka, sok* 25 PLN 

V Rosół z makaronem, udko panierowane lub kotlet, ziemniaki, 
surówka, ciasto, kompot* 28 PLN 

VI Zupa jarzynowa, kotlet schabowy, ziemniaki, surówka, ciasto, sok* 28 PLN 

VII Żurek z ziemniakami i kiełbasą, pieczeń wieprzowa (schab), pyzy 
ziemniaczane, zestaw surówek, ciasto, sok* 35 PLN 

VIII Barszcz czerwony z jajkiem, kotlet schabowy, ziemniaki ze skórką, 
surówka, ciasto, sok* 35 PLN 

IX Zupa pomidorowa z ryżem, pieczeń wieprzowa z karczku, ziemniaki, 
zestaw surówek, ciasto, sok* 35 PLN 

X Zupa-krem jarzynowa z grzankami pikantnymi, kurczak pieczony, 
ziemniaki pieczone, zestaw surówek, ciasto, sok* 40 PLN 

XI Zupa neapolitańska, zraz po bawarsku, krokiety ziemniaczane, zestaw 
surówek, ciasto, sok* 40 PLN 

XII Zupa-krem brokułowa z groszkiem ptysiowym, schab po królewsku 
ze śliwkami, krokiety ziemniaczane, zestaw surówek, ciasto, sok* 40 PLN 

* Ponadto osobno można zamówić kawę/wodę mineralną/herbatę/napoje w 
cenie 3,50 PLN/os. Więcej informacji udziela Kierownik Działu Żywienia, p. Maria 
Matuła 

Dania wegetariańskie 

I Zupa jarzynowa z kluseczkami, kotlet sojowy w chińszczyźnie, 
ziemniaki w skórce, zestaw surówek, lody, sok* 

30 
PLN 

II Barszcz ukraiński, zapiekanka warzywna, ciasto, kompot/sok* 25 
PLN 

III Zupa pieczarkowa z makaronem, medalion z kalafiora, ziemniaki lub 
frytki, zestaw surówek, deser owocowy, sok* 

30 
PLN 

IV Zupa kurkowa z ziemniakami, cukinia faszerowana, ziemniaki 
pieczone, \zestaw surówek, lody lub ciasto, sok* 

30 
PLN 

* Ponadto osobno można zamówić kawę/wodę mineralną/herbatę/napoje w 
cenie 3,50 PLN/os 

Suchy prowiant 

Zestaw I 

1. kanapka: duża bułka, masło, kotlet schabowy, sałata, 
ogórek 

2. kanapka: duża bułka, masło, ser żółty, sałata, ogórek 

jabłko, drożdżówka z serem, warzywo, woda mineralna, sok, 

8 EUR 
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paluszki lub baton czekoladowy 

 

Zestaw II 

1. kanapka: duża bułka, masło, wędlina, sałata, ogórek 
2. kanapka: duża bułka, masło, ser żółty, sałata, ogórek 

jabłko, drożdżówka z serem, woda mineralna, sok, paluszki lub 
baton czekoladowy 

5 EUR 

Zestaw kolacyjny 

I pieczywo, masło, bigos, sery, wędliny, pomidory, ogórki, pączki, 
owoce* 

17 
PLN 

II pieczywo, masło, kurczak pieczony, sałatka jarzynowa, sery, wędliny, 
sardynki, pomidory, ogórki, owoce* 

17 
PLN 

III pieczywo, masło, boeuf strogonow, sery, wędliny, pomidory, ogórki, 
sałatka z ryżu i warzyw, placek drożdżowy* 

22 
PLN 

IV pieczywo, masło, placki ziemniaczane, leczo warzywne, sery, wędliny, 
śledzie, sałatka owocowa* 

17 
PLN 

V pieczywo, masło, pizza, sałatka jarzynowa, sałatka słoneczna, sery, 
wędliny, owoce* 

17 
PLN 

VI pieczywo, masło, warzywa zapiekane z kiełbasą i boczkiem, sery, 
szynka, sałatka z brokułów, Pączki, truskawki ze śmietaną* 

17 
PLN 

VII pieczywo, masło, fasolka po bretońsku, sery żółte, pleśniowe, wędliny, 
pomidory, ogórki, papryka, banany* 

17 
PLN 

* Ponadto osobno można zamówić herbatę/wodę mineralną w cenie 3,50 PLN/os. 

Menu grillowe: 

• Steki, kiełbaski, szaszłyki, sałatki, pieczywo, herbata - 30 PLN 
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