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MENU TYGODNIOWE.…co tydzień inne dania

PON – 24.04

WT – 25.04

ŚR – 26.04

CZW – 27.04

PT – 28.04

SB – 29.04

ND – 30.04

Kalafiorowa

Jarzynowa

Ogórkowa

Krem z dyni

Pieczarkowa

Krem warzywny

Rosół
z makaronem

Zupa dnia

Zupa dnia

3 zł

duża: 5 zł

Kociołek
dnia*

Makaron ze
szpinakiem
zapieczony serem

Pierogi z mięsem

Pulpety w sosie
z kaszą + surówka

Ryż mięsnowarzywny

Pulpety w sosie

-

-

Danie dnia

Karminadle
w sosie + ziemniaki
+ surówka

Podudzie
po wiedeńsku +
ziemniaki +
surówka

Kotlet drobiowy
w płatkach
kukurydzianych +
ziemniaki z pieca +
surówka

Bitki wp w sosie +
ziemniaki +
surówka

Porcja rolady
drobiowej
faszerowanej + ryż
+ surówka

Pieczeń z karczku
w ciemnym sosie +
ziemniaki +
zasmażana
kapusta na ciepło

Porcja rolady
wieprzowej ze
śląskim farszem +
kopytka + modra
kapusta na ciepło

Kociołek

7 zł

Danie dnia 12 zł

MENU STAŁE .…zmienia się okresowo
Rosół z makaronem ............................................................................................ 3,00 zł (mały); 5,00 zł (duży)

*N* Naleśniki z ruskim farszem w sosie pieczarkowym (2 szt.) ....................................................... 10,90 zł
Naleśniki z serkiem i owocami (2 szt.) ............................................................................................. 9,90 zł

Rolada śląska wołowa + kluseczki (8szt.) + duszona modra kapusta ............................................... 16,90 zł
Rolada wp + kluseczki (8szt.) + duszona modra kapusta .................................................................. 14,90 zł
*N* Rolada Arkadia + frytki + mix surówek ..................................................................................... 13,90 zł
*N* Żeberka wp + panczkraut ......................................................................................................... 13,90 zł
Kotlet po wiedeńsku + ziemniaki + mix surówek ............................................................................ 13,50 zł
Kotlet schabowy + ziemniaki + kapusta biała na ciepło .................................................................. 12,90 zł
Filet po hawajsku + frytki + mix surówek ........................................................................................ 13,50 zł
Devolay + frytki + mix surówek ....................................................................................................... 13,50 zł
Wątróbka drobiowa smażona z cebulką + ziemniaki + mix surówek .............................................. 11,90 zł
Makaron spaghetti carbonara ......................................................................................................... 13,50 zł
*N* Makaron tagliatelle ze szpinakiem w sosie śmietanowym ...................................................... 13,00 zł
*N* Gołąbki mięsne z włoskiej kapusty (2 szt.) w sosie pomidorowym + ziemniaki ....................... 12,00 zł
Camembert panierowany z żurawiną + frytki + mix surówek .......................................................... 13,00 zł
Filet z białej ryby w złocistej panierce + ziemniaki + mix surówek .................................................. 12,90 zł
*N* Risotto warzywne na bulionie ................................................................................................. 12,00 zł
*N* Pieczarki panierowane + frytki + mix surówek ......................................................................... 12,00 zł

Sałatka z kurczakiem i melonem + tosty ........................................................................................... 11,90 zł
Sałatka z wędzonym łososiem + tosty .............................................................................................. 11,90 zł
Sałatka grecka z serem sałatkowym + tosty ..................................................................................... 11,90 zł
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem + tosty ............................................................................... 11,90 zł

PROMOCJE.…zawsze aktualne i atrakcyjne
DOSTAWA GRATIS

DUŻE RABATY

NAPÓJ GRATIS!

MINIMUM

W ograniczonej strefie na
terenie Katowic,
Chorzowa i okolic.
Szczegóły ustalane są
indywidualnie.

Specjalne warunki
cenowe przy dużych
zamówieniach. Szczegóły
są ustalane
indywidualnie.

Do każdego zamówienia
gotówkowego za min.
50 zł DODAJEMY gratis
dwa litry Pepsi, 7up lub
Mirinda.

Minimalna wartość
zamówienia wynosi tylko
35 zł.

*Kociołek dnia to mniejsza porcja obiadowa / Menu w weekend może ulec zmianie. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu KC.

(do wyczerpania zapasów)

