MENU 8
nasze menu na www.meet-and-eat.pl
poniedziałek 20-02-2017

środa 22-02-2017

czwartek 23-02-2017

piątek 24-02-2017

Krupnik

Barszcz biały a la fasolówka

Flaczki po zamojsku

Zupa porowa z indykiem

Grochówka wojskowa

Zupa z pieczonego kalafiora , marchewki i nutą curry(veg)

Jarzynowa (veg)

Zupa krem z brokułów i szpinaku (veg)

Grzybowa (veg)

Pomidorowa z makaronem (veg)

Grill

Filet z kurczaka grillowany z boczkiem

Chrupiąca tortilla z marynowanym kurczakiem,
jalapenio, warzyawmi i sosem serowym

Grillowana karkówka z cebulką
pietruszkowym

Jadło Drwala (Placek ziemniaczany z gulaszem
myśliwskim i serem)

Miruna grillowana z warzywną salsą

Wok

Kurczak z ananasem i kolbami kukurydzy

Wieprzowina z pędami bambusa

Kurczak z warzywami i orzechami w sosie hoisin

Tajska wieprzowina z grzybami i papryką

Makaron sojowy z kurczakiem na ostro

Kieszonki z kurczaka faszerowane pikantnym salami w
sosie pomidorowo - oliwkowym

Szynka szpikowana wędzoną słoniną i czosnkiem
oraz jałowcem

Klopsiki po Bawarsku

Zupy

Da

wtorek 21-02-2017

Danie na rozgrzanie

Indyk pieczony z przyprawami korzennymi na warzywach

Czosnkowe penne z ziemniakami i brokułem

purre ziemniaczoano -

Filet z kurczaka panierowany z siemieniem lnianym

Schabowy z imbirem

Wątróbka drobiowa z cebulą i pieczarkami

Zraz wieprzowy faszerowane jajkiem

Roladki drobiowe ze szpinakiem i papryką

Pałki z kurczka w ostrej marynacie sambal

Karkówka z jajkiem sadzonym

Gołąbki z mięsem w sosie pomidorowym

Kotlet pożarski (drobiowy)

Kebab ognisty w tortilli

Kofta z mięsa wieprzowego z miętą

Kotlet mielony z indyka z żurawiną

Filet z kurczaka w panierce pietruszkowej

Udko z kurczaka pieczone

Fingersy z kurczaka w kukurydzianej panierce

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Mintaj w cieście piwnym

Ryba zapiekana w porach

Miruna zapiekana z pomidorem i zielonym pesto

Kotlet rybny z warzywami

Tilapia w cieście kokosowym z cytryną

Makaron z kurczakiem, pieczarkami i estragonem

Lasagne z mięsem

Makaron z kurczakiem i brokułami

Lasagne szpinakowa z łososiem

Makaron z kurczakiem w sosie curry

Aloo gobi (kalafior, ziemniaki, pomidory, groszek)(veg)

kluski śląskie w sosie grzybowym z rukolą

Kotlety warzywne ze słonecznikiem (veg)

Ser panierowany w sezamie (veg)

Gołąbki z pieczarkami (veg)

Różne
`

Pierogi ruskie (8 szt.)

Pierogi zbójnickie, pikantne z serem i ziemniakami
(8 szt.)

Pierogi ze szpinakiem (8 szt)

Pierogi z kapustą (8szt)

Pierogi ruskie (8 szt.)

Racuchy z cynamonem

Czekoladowe naleśniki z serem i malinami

Naleśniki z serem

Czekoladowe naleśniki z serem i czerwoną porzeczką Naleśniki z jabłkami

Marchew z selerem

Surówka z kapusty i kukurydzy

Surówki

Surówka staropolska z białej kapusty

Surówka z buraka ze słonecznikiem

Surówka z kapusty pekińskiej

Surówka z kapusty kiszonej

Surówka firmowa z kapusty pekińskiej

Colesław z białej kapusty z chrzanem

Surówka z marchwki i brzoskwini

Surówka z pory i jabłka

Surówka szwedzka

Marchewka z chrzanem

Surówka z kiszonych ogórków

Surówka z buraka ze słonecznikiem

Surówka domowa z kiszonej kapusty

Szpinak

Szpinak

Szpinak

Szpinak

Szpinak

Brokuły ze słonecznikiem

Marchewka z sezamem

Duet marchewkowy z siemieniem lnianym

Fasolka żółta z bułka tartą

Mieszanka warzyw na parze

Pieczarki w śmietanie

Kapusta zasmażana

Marchewka z groszkiem i dynią

Kalafior z czosnkiem, natką pietruszki i bułką tartą Buraczki na ciepło

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż dziki
Kasza jęczmienna
Frytki

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż z warzywami
Kasza pęczak
Frytki

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż z jajkiem
Kasza pęczak z groszkiem zielonym
Frytki

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż żółty
Kasza bulgur
Frytki

Mięsa
Ryby
Makarony
Wegetarianskie

Warzywa na ciepło
Dodatki

Surówka z marchewki, jabłka i buraka

Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem, porem i
rodzynkami
Surówka z białej kapusty, prazonych przechów
arachidowych i marchwii

Surówka z białej kapusty z koperkiem
Surówka z marchewki z chrzanem i śmietaną

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż brązowy
Kasza gryczana z cebulą
Frytki

MENU - week 8
our menu on www.meet-and-eat.pl0
Monday 20-02-2017

Soups

Barley groats & vegetable soup

Tuesday 21-02-2017
Bean soup

Baked cauliflower soup with carrot and curry (veg) Vegetable soup (veg)

Wednesday 22-02-2017

Thursday 23-02-2017

Friday 24-02-2017

Tripe soup with tomatoes

Leek soup with turkey

Soldier's split pea soup

Broccoli & spinach cream soup (veg)

Mushroom soup (veg)

Tomato soup with noodles (veg)

Grill

Grilled chicken fillet with bacon

Chrunchy tortilla with marinated chicken,
jalapeno, vegetables in cheese sauce

Grilled pork neck with onion and potato&parsley
puree

Lumberjack's meal (potato fritter with hunter's
Grilled hake
stew and cheese)

Wok

Thai style pork and green beans

Thai style pork and green beans

Pekin chicken with vegetables and noodle

Rice pasta with chickem Pad Thai

Bomba fish in curry sauce

Turkey baked with vegetables and spicy herbs

Garlic penne with potatoes and broccoli

Chicken pockets stuffed wih spicy salami in
tomato'n'olive sauce

Braised pork ham larded with smoked bacon,
garlic and juniper

Bavarian meatballs

Chicken breast in linseed

Pork loin with ginger

Chicken liver with onions and mushrooms

Pork roulades stuffed with egg

Spicy sambal chicken sticks

Pork neck with poached egg

Cabbage leaves with meat&rice stuffing in tomato
Kotlet pożarski (drobiowy)
sauce

Baked chicken breast with glazed strawberries
and rocket salad in balsamic viinegar

Kofta with pork meat with mint

Ground turkey cutlet wit cranberries

Chicken breast in parsnip breading

Salmon & spinach lasagne

Spaghetti with a creamy spinach

Chicken gyros

Chicken gyros

Chicken gyros

Chicken gyros

Chicken gyros

Pollock in beer batter

Fish baked with vegetables

Hoki fish with tomato and green pesto

Fish cutlet with vegetables

Noodles with salmon in cream sauce with
garlic and parsley

Noodles with chicken, muschrooms and tarragon

Lasagne with meat

Pasta with chicken and broccoli

Chicken noodles with a note of nuts and thyme

Cottage style nooddles with sausage, onion
and egg

Aloo gobi (cauliflower, potatoes, tomatoes, peas)
(veg)

Silesian dumplings with mushroom sauce

Vegetable fritters with sunflower seeds (veg)

Cheese coated in sesame (Veg)

Cabbage leaves stuffed with mushrooms and
rice (veg)

Pierogies stuffed with spinach (8pcs)

Pierogi z kapustą (8szt)

Pierogi ruskie (8 szt.)

Pancakes with sweet cheese

Chocolate pancakes with sweet cheese and
redcurrants

Pancakes with apples
White cabbage salad with dill

Warming dish

Meats
Fish
Macaroni
Wegetarian
Other
`
Salads
Warm Veggies
Sides

Pierogies with white cheese&potato (8 pcs)
Pancakes with sweet cheese

Pierogies with spicy potato&cheese filling (8
pcs)
Chocolate pancakes with sweet cheese and
redcurrants

Kebab ognisty w tortilli

Carrot & celery salad

Cabbage & corn salad

Carrot with apple and red beetroot

Red cabbage salad with apple, leek and raisins

Clasic cabbage slaw

Beetroot salad with sunflower seeds

Peking cabbage salad

White cabbage with roasted peanuts and carrot Carrot salad with horseradish and cream

Sauerkraut salad

Peking cabbage salad with dill and garlic sauce

White cabbage slaw with horseradish

Carrot salad with peach

Leek & apple salad

Swedish Salad

Carrot & horseradish salad

Sour cucumber salad

Beetroot salad with sunflower seeds

Sauerkraut salad

Spinach
Broccoli with sunflower seeds
Beetroots with horseradish

Spinach
Carrot with sesame seeds
Fried cabbage

Spinach
Carrot duo with linseeds
Carrot with peas and pumpkin

Spinach
Yellow beans with breadcrumbs
Beetroots with horseradish

Spinach
Mix of steamed vegetables
Fried cabbage

Boiled potatoes
Roast potatoes
Wild rice
Barley
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Rice with vegetables
Buckwheat groats
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Egg rice
Turkish bulgur
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Yellow rice
Bulgur wheat
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Brown rice
Buckwheat with onion
French fries

