LSC Communications –
Sobota

niedziela

P1 menu 09.03.19 – 15.03.2019
poniedziałek

Wtorek

Środa

czwartek

piątek

ZESTAW GWARANTOWANY cena 13,50 zł
skład zestawu:
Pieczeń wieprzowa w
sosie

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

Leon drobiowy

Udko pieczone
Kotlet schabowy

Filet z kurczaka w sosie
koperkowym
Stek po meksykańsku

Filet po włosku

Filet z kurczaka w sezamie

Żeberko pieczone

Pieczeń rzymska

Filet z kurczaka w sosie
bordelaise
Dorsz panierowany

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

Risotto warzywne

Ser panierowany z
żurawiną

Kopytka w sosie

Jajko gotowane w sosie
koperkowym

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:
Kęski drobiowe w
sosie grzybowym

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

Pierogi z mięsem

Pyzy z mięsem

Spaghetti bolognese

Potrawka z kurczaka

Penne po meksykańsku

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
Cordon blue

Kotlet genua

Szaszłyk

Kotlet po góralsku

Kotlet po kijowsku

Wiejska
Pieczarkowa

Grzybowa
Szczawiowa

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
Węgierska
Koperkowa

Ogórkowa
Koperowa

Kapuśniak
Kalafiorowa

Minestrone
Ziemniaczana

Gulaszowa
Szpinakowa

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

Kaszanka z kapustą
cena 5,50 zł

Bigos
Cena 7,00 zł

Fasolka po bretońsku
cena 7,00 zł

Kaszanka z kapustą
cena 5,50 zł

LSC Communications –
Sobota

P2 menu

niedziela

09.03.19 – 15.03.2019

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
Kotlet schabowy

Befsztyk z cebulką

Kotlet z kurczaka

Sznycel domowy

Dorsz panierowany

ZESTAW WEGETARIAŃSKI cena 13,00 zł
skład zestawu:

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

Naleśniki z serem

Ser żółty panierowany z
żurawiną

Kotleciki z kaszy z
sosem pieczarkowym

Naleśniki z serem

ZESTAW DNIA cena 12,50 zł
skład zestawu:

zupa 300 ml – cena 3,50 zł

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

Wątróbka drobiowa

Spaghetti bolognese

Łazanki po chłopsku

Rissotto z kurczakiem

Potrawka drobiowa z
kaszą

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
Zraz w sosie leśnym

Zraz po góralsku

Klopsy w sosie
myśliwskim

Gyros drobiowy

Filet w sosie porowym

Koperowa
Ogórkowa

Fasolowa
Brokułowa

Pomidorowa
Krem z dyni

Kiełbasa z cebulą
cena 7,00 zł

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
Kapuśniak
Jarzynowa

Pieczarkowa
Krem z warzyw

DANIA JEDNOGARNKOWE 300 ml
Kaszanka z kapustą
cena 5,50 zł

Strogonoff drobiowy
Cena 7,00 zł

