LSC Communications –
Sobota

niedziela

P1 menu 09.02.19 – 15.02.2019
poniedziałek

Wtorek

Środa

czwartek

piątek

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

Filet z kurczaka
panierowany

Udko pieczone
Stek z cebulką

Kotlet schabowy
Filet z grilla z pesto
pietruszkowym

Kotlet devolay z serem
Stek po chłopsku

Filet z kurczaka po włosku
Sznycel wieprzowy

Dorsz panierowany
Pulpety w sosie
pieczarkowym

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

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
Kopytka w sosie
pieczarkowym

Kisz z pieczarkami

Gulasz warzywny z
kluskami śląskimi

Risotto warzywne

Pierogi ruskie

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:

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

Potrawka z kurczaka

Placki ziemniaczane w
sosie myśliwskim

Kurczak tikki-masala

Gołąbki mięsne w sosie
pomidorowym

Penne po chłopsku

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 devolay

Kieszonka drobiowa

Filet z kurczaka z
suszonymi pomidorami

Roladka schabowa

Cordon blue

Grochowa
Kalafiorowa

Barszcz ukraiński
Zacierkowa

Kiełbasa z cebulą
cena 7,00 zł

Bigos
Cena 7,00 zł

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

Striaciatella
Krupnik po góralsku

Fasolka po bretońsku
cena 7,00 zł

Bigos
Cena 7,00 zł

Fasolowa
Jarzynowa

Żurek z jajkiem
Szpinakowa

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

Kaszanka z kapustą
cena 5,50 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

Udko pieczone

Indyk w curry

Kotlet z kurczaka

Sznycel domowy

Schab pieczony w sosie
własnym

Dorsz panierowany

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
Kluski śląskie z sosem
pieczarkowym

Naleśniki z kapustą
pekińską

Naleśniki z warzywami

Kotleciki gryczane w
sosie serowym

Naleśniki z serem

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:

zupa 300 ml – cena 3,50 zł

Klopsy w sosie chrzanowym

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

Kluski śląskie z gulaszem
węgierskim

Łazanki chłopskie

Risotto z kurczakiem

Gyros drobiowy z
ryżem

Lasagne z mięsem

ZESTAW SZEFA cena 15,00 zł
skład zestawu:
Kotlet schabowy

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
Rumsztyk z cebulką

Zrazy w sosie
myśliwskim

Kotlet genewski

Kotlet pożarski z
pieczarkami

Filet zawijany w sosie
potrawkowym

Pomidorowa
Krupnik jarski

Barszcz zabielany
Kalafiorowa

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
Jarzynowa
Kapuśniak

Rosół
Tajska

Pieczarkowa
Szpinakowa

Ziemniaczana
Krem z warzyw

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

Kaszanka z kapustą
cena 5,50 zł

Strogonoff drobiowy
Cena 7,00 zł

Kiełbasa z cebulą
cena 7,00 zł

