LSC Communications –
Sobota

niedziela

P1 menu 03.11 – 09.11.2018
poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

ZESTAW GWARANTOWANY cena 13,50 zł
skład zestawu:
Kurczak w sosie
cygańskim

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

Filet panierowany z
kurczaka

Udko pieczone
Kotlet wieprzowy
panierowany

Fileciki schabowe w
sosie chrzanowym
Filet z kurczaka z
warzywami

Stek z cebulką
Kurczak po węgiersku

Sznycel z indyka
Schab ze śliwka

Dorsz panierowany
Filet z kurczaka w cieście
ziołowym

ZESTAW WEGETARIAŃSKI cena 13,00 zł
skład zestawu:
Naleśniki z jabłkami

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
Pierogi ruskie

Papryka faszerowana

Terrina warzywna

Knedle z owocami

Naleśniki po królewsku

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:
Kotlet schabowy

zupa 300 ml – cena 3,50 zł

Gulasz wieprzowy

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

Pyzy z mięsem w sosie
myśliwskim

Farfalle a’la carbonara

Gołąbki z mięsem

Zapiekanka ziemniaczana z
kiełbasą i boczkiem

Kurczak orientalny

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

Kotlet belveder

Koperta z kurczaka

Kurczak po włosku

Pstrąg pieczony

Chińska z kurczakiem
Szpinakowa

Węgierska
Szczawiowa

Kiełbasa z cebulą
cena 7,00 zł

Kaszanka z kapustą
cena 5,50 zł

KOMPOT OWOCOWY 250 ml cena 1,10 zł
ZUPA 300 ml cena 3,50 zł
Pomidorowa
Barszcz ukraiński

Żurek
Pomidorowa

Rosół
Krem z brokuł

Kiełbasa z cebulą
cena 7,00 zł

Fasolka po bretońsku
cena 7,00 zł

Biała kiełbasa z wody
cena 5,50 zł

Cygańska z kurczakiem
Pietruszkowa

Grochowa
Cebulowa po włosku

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

Kurczak w ziarnach
Udko z kurczaka

Sznycelki domowe

Klopsy w sosie
myśliwskim

Befsztyk z cebulka

Kieszonka z kurczaka

Dorsz panierowany

ZESTAW WEGETARIAŃSKI cena 13,00 zł
skład zestawu:
Jajko sadzone na pieczarkach

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
Ser żółty panierowany w
sosie chili

Naleśniki z warzywami

Krokiety ze szpinakiem z
dipem jogurtowym

Kotleciki z kaszy w
sosie pieczarkowym

Naleśniki po królewsku

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:

zupa 300 ml – cena 3,50 zł

Strogonoff z ryżem

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

Łazanki chłopskie

Risotto z kurczakiem

Gyros drobiowy z ryżem

Kluski śląskie z
gulaszem węgierskim

Wątróbka drobiowa z
cebulką

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
Kotleciki w sosie własnym

Filet zawijany w sosie
potrawkowym

Schab pieczony w sosie
własnym

Schab soute z
warzywami

Klopsy w pomidorach

Węgierska
Ogórkowa

Krupnik jarski
koperkowa

Kiełbasa z cebulą
cena 7,00 zł

Fasolka po bretońsku
cena 7,00 zł

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

Kapuśniak
Cukiniowa z grzankami

Bigos
cena 5,50 zł

Strogonoff drobiowy
Cena 7,00 zł

Fasolowa
Krem z groszku

Barszcz czerwony z
jajkiem
Krem warzywny

DANIA JEDNOGARNKOWE 300 ml
Fasolka po bretoński
cena 7,00 zł

Bigos
cena 5,50

