LSC Communications –
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środa

czwartek

piątek

ZESTAW GWARANTOWANY cena 13,50 zł
skład zestawu:
Dramsztyk po
wiedeńsku

zupa 300 ml – cena 3,50 zł
składnik mięsny 120 g lub jarski 300 g + składnik skrobiowy 200 g – cena 10,00 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł,
składnik mięsny 120 g – cena 7,50 zł

Schab pieczony w sosie
własnym

Filet z kurczaka po
hawajsku
Karczek pieczony

Sznycel mielony
Kurczak w sosie
serowym

Pieczeń rzymska w sosie
pomidorowym
Shoarma drobiowa

Tortilla z kurczakiem
Brizol wieprzowy

Ryba panierowana
Polędwiczki drobiowe na
jarzynce

ZESTAW WEGETARIAŃSKI cena 13,00 zł
skład zestawu:
Tortilla warzywna

zupa 300 ml – cena 3,50 zł
składnik jarski 300 g i/lub składnik skrobiowy 200 g – cena 10,00 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł,
składnik jarski 300 g – cena 7,50 zł

Jajko sadzone z
bukietem warzyw

Placki ziemniaczane w
sosie pieczarkowym

Naleśniki z warzywami

Spaghetti w sosie
neapolitańskim

Risotto warzywne

Gołąbki z pieczarkami

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:
Filet z kurczaka po
włosku

zupa 300 ml – cena 3,50 zł

Kurczak panierowany

składnik mięsny/półmięsny 120 g lub jarski 300 g + składnik skrobiowy 200 g – cena 9,00 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł

Kartacze w sosie
myśliwskim

Krokiety z mięsem w
sosie leśnym

Paela z kurczakiem

Wątróbka z cebulką

Penne z kurczakiem i
szpinakiem

ZESTAW SZEFA cena 15,00 zł
skład zestawu:

zupa 300 ml – cena 3,50 zł
składnik mięsny 120 g, lub jarski 300 g + składnik skrobiowy 200 g – cena 11,50 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł,
składnik mięsny 120 g – cena 8,50 zł
Kotlet genua

Cordon blue

Szaszłyk wieprzowy

Kieszonka drobiowa

Dorsz panierowany z
warzywami

Krem z warzyw
Chińska z kurczakiem

Szczawiowa
Grzybowa

Kiełbasa biała z wody
cena 5,50

Kaszanka z kapustą
cena 5,50 zł

KOMPOT OWOCOWY 250 ml cena 1,10 zł
ZUPA 300 ml cena 3,50 zł
Kurczakowa curry
Barszcz z
ziemniakami

Straciatella
Barszcz z ziemniakami

Kapuśniak
Solferino

Grochpwa
Koperkowa

Kiełbasa z cebulą
cena 7,00 zł

Fasolka po bretońsku
cena 7,00 zł

Biała kiełbasa z wody
cena 5,50 zł

Meksykańska
Jarzynowa

DANIA JEDNOGARNKOWE 300 ml
Bigos
cena 7,00 zł

Fasolka po bretońsku
cena 7,00 zł
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ZESTAW GWARANTOWANY cena 13,50 zł
skład zestawu:

zupa 300 ml – cena 3,50 zł
składnik mięsny 120 g lub jarski 300 g + składnik skrobiowy 200 g – cena 10,00 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł,
składnik mięsny 120 g – cena 7,50 zł

Schab panierowany

Sznycelki domowe

Wątróbka drobiowa z
pieczarkami

Kotlet schabowy

Rumsztyk z cebulką

Ryba panierowana

ZESTAW WEGETARIAŃSKI cena 13,00 zł
skład zestawu:
Jajko sadzone z bukietem
warzyw

zupa 300 ml – cena 3,50 zł
składnik jarski 300 g i/lub składnik skrobiowy 200 g – cena 10,00 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł,
składnik jarski 300 g – cena 7,50 zł
Risotto z grzybami

Makaron zapiekany z
warzywami

Naleśniki z warzywami

Ser żółty panierowany
z sosem czosnkowym

Naleśniki po królewsku

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:

zupa 300 ml – cena 3,50 zł

Filet z kurczaka zapiekany

składnik mięsny/półmięsny 120 g lub jarski 300 g + składnik skrobiowy 200 g – cena 9,00 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł

Gulasz węgierski z
kluskami śląskimi

Gyros drobiowy z ryżem

Filet z kurczaka w sosie
pomidorowym

Burittto z mięsem

Potrawka drobiowa z
kaszą

ZESTAW SZEFA cena 15,00 zł
skład zestawu:
Wieprzowina w sosie słodkokwaśnym z serem

zupa 300 ml – cena 3,50 zł
składnik mięsny 120 g, lub jarski 300 g + składnik skrobiowy 200 g – cena 11,50 zł
surówka/warzywa gotowane 150 g – cena 3,00 zł,
składnik mięsny 120 g – cena 8,50 zł
Kotlet genewski

Stripsy z kurczaka z
sosem czosnkowym

Gołąbki w sosie
pieczarkowym

Filet w sosie
potrawkowym

Karczek duszony z
sosem pieczarkowym

Żurek z jajkiem
Pomidorowa włoska

Barszcz z ziemniakami
Brokułowa

Bigos
cena 5,50

Fasolka po bretońsku
cena 7,00 zł

KOMPOT OWOCOWY 250 ml cena 1,10 zł
ZUPA 300 ml cena 3,50 zł
Gulaszowa
Pieczarkowa

Grochowa
Solferino

Krupnik
Wiosenna

Meksykańska
Krem warzywny

DANIA JEDNOGARNKOWE 300 ml
Strogonoff drobiowy
Cena 7,00 zł

Bigos
cena 5,50 zł

Fasolka po bretoński
cena 7,00 zł

Kiełbasa z grilla
cena 7,00 zł

