MENU 43 tydzień

W dniach
31.10.2016 i 1.11.2016
Restauracja będzie nieczynna
Zapraszamy 2.11.2016

poniedziałek 24-10-2016

wtorek 25-10-2016

środa 26-10-2016

czwartek 27-10-2016

piątek 28-10-2016

Ogórkowa (veg)

Jarzynowa (veg)

Pieczarkowa z makaronem (veg)

Minestrone (veg)

Koperkowa z ryżem (veg)

Kartoflanka z boczkiem

Pikantna zupa curry z kurczakiem

Zupa dyniowo-kokosowa z kurczakiem

Grochówka wojskowa

Barszcz biały z kiełbasą i ziemniakami

Grill

Grillowana karkówka z cebulką

Filet z kurczaka podawany z salsą z pomidorow i
mango

Kotlet schabowy XL

Hamburger z serem cheddar, ogórkiem
konserwowym , cebulą czerwoną, sałatą i
pomidorem

Filet z kurczaka grillowany na sałatce orientalnej z
sosem Yakitorii

Wok

Kurczak po chińsku z warzywami

Chrupiąca wieprzowina po azjatycku

Kurczak po seczuańsku

Orientalny kurczak cytrynowo imbirowy

Oreientalny ser tofu słodko - kwaśny

Parowana pierś indycza z pesto pietruszkowym

Shoarma drobiowa ze szpinakiem

Filet drobiowy gotowany a’la bruschetta (kiełki,
pomidor, czosnek)

Duszone plastry schabu na warzywnym ratatouille

Filet z kurczaka po karaibsku z chutneyem mango

Kotlet mielony z dynią

Filet z kurczaka panierowany w płatkach
migdałowych

Kotlet schabowy panierowany z pieczarkami zapieczony
serem

Kofta drobiowo-szpinakowa w pomidorach

Zraz wieprzowy faszerowany cebulą i ogórkiem
owinięty boczkiem

Gulasz wieprzowy po meksykańsku

Zupy

Da

nasze menu na www.meet-and-eat.pl

Fit

Polędwiczki drobiowe w sosie śmietanowo-tymiankowym z
cebulą i pieczarkami

Rolada drobiowa ze szpinakiem i suszonymi pomidorami

Ragout gruzińskie z wieprzowiny

Filet z kurczaka w panierce pietruszkowej

Wieprzowina pieczona w sosie BBQ

Chrupiące podudzie z marynacie majonezowoketchupowej

Pulpety wieprzowe w sosie pieczarkowym

Kurczak Fricassee z vinegretem ,ziołami i
pomidorami

Bitki wieprzowe w sosie pieprzowym

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Gyros drobiowy

Tilapia smażona z warzywami

Morszczuk zapiekany z pomidorami i plastrami
cytryny

Miruna z serem

Ryba zapiekana w porach

Kotlet mielony z ryby

Farfalle z pieczoną dynią, orzechami i serem feta (veg)

Makaron w sosie pesto z kawałkami kurczaka

Makaron w sosie pesto z kawałkami kurczaka

Zapiekanka ziemniaczana ze szpinakiem i serem feta
Makaron spagetti z sosem carbonara z cukinią
(veg)

Aromatyczne thai curry z kalafiorem (veg)

Placuszki z dynią (veg.)

Enchilada z warzywami (veg)

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

Krokiet z kapustą i pieczarkami (veg)

Różne
`

Pierogi ruskie (8 szt.)

Pierogi ze szpinakiem (8 szt)

Pierogi staropolskie (8szt.)

Pierogi z mięsem (8 szt)

Pierogi ruskie (8 szt.)

Naleśniki z serkiem waniliowym i żurawiną

Naleśniki z serem i czarnymi porzeczkami

Naleśniki ze słodkim serem i dynią

Czekoladowe naleśniki z serem i malinami

Naleśniki z serem i pomarańczą

Colesław z białej kapusty

Surówka węgierska z białej kapusty

Surówka z białej kapusty z kukurydzą i koperkiem w
majonezie

Surówka z białej kapusty z jabłkiem i papryką
konserwową

Surówka z białej kapusty z chrzanem

Surówki

Surówka z marchewki z jabłkiem

Surówka z marchewki z jabłkiem w

Surówka z buraka i ogórka ze słonecznikiem

Surówka z dyni, marchewki i jabłka

Surówka z dyni z jabłkiem na słodko

Surówka z porem i kukurydzą

Surówka z marchewki z chrzanem i śmietaną

Surówka z kiszonych ogórków

Surówka z kapusty kiszonej

Surówka z buraków czerwonych z cebulą

Surówka z cukini i pietruszki

Surówka z kapusty pekińskiej z kiełkami

Szpinak

Szpinak

Szpinak

Szpinak

Szpinak

Brokuły ze słonecznikiem (veg)

Kalafior z bułką tartą

Fasolka żółta z bułka tartą

Brukselka

Kalafior z bułką tartą

Jesienny mix warzyw z prażoną gorczycą

Ćwikła z chrzanem

Kapusta zasmażana z boczkiem

Pieczarki w śmietanie

Marchewki pieczone w miodzie z imbirem, chili i

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż
Kasza gryczana
Frytki

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż z warzywami
Kasza jaglana
Frytki

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż z pesto pietruszkowym
Kasza bulgur
Frytki

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż dziki
Kasza jęczmienna
Frytki

Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż
Kasza gryczana
Frytki

Mięsa
Ryby
Makarony
Wegetarianskie

Warzywa na ciepło
Dodatki

śmietanie

Surówka z marchewki i rodzynek z nutą pomarańczy

Surówka z marchewki, jabłka i buraka

Surówka z dyni z jabłkiem na słodko

Dear Clients, please be
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informed that on 31st Oct.
and 1st Nov. the canteen will

our menu on www.meet-and-eat.pl

be closed
Monday 24-10-2016
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Thursday 27-10-2016

Friday 28-10-2016

Vegetable soup (veg)

Mushrooms soup with noodles (veg)

Minestrone (veg)

Dill soup with rice (veg)

Potato soup with bacon

Spicy curry soup with chicken

Pumpkin & coconut soup with chicken

Soldier's split pea soup

White borscht with sausage and potatoes

Grill

Grilled pork with onions

Chicken breast served with tomato&mango salsa XL pork loin chop

Hamburger with cheddar cheese, cucumber, red
onion, lettuce and tomato

Chicken breast stuffed with vegetables in
Napoli sauce

Wok

Chinese chicken with vegetables

Crispy Asian pork

Szechuan chicken

Ginger-lemon oriental chicken

Sweet & sour tofu

Turkey breast steamed with parsley pesto

Chicken shoarma with spinach

Cooked chicken breast a la bruschetta (with
tomatoes, basil, garlic and sprouts)

Sauted pork loin chops on vegetable ratatouille

Caribean chicken with mango chatney

Ground pork cutlet with pumpkin

Chicken breast in almond breading

Breaded pork loin chop baked with mushrooms
under cheese

Chicken&spinach kofta in tomatoes

Pork roulades stuffed with cucumber & onion
wrapped in bacon

Chicken roulade with spinach and dried tomatoes

Chicken liver with onions, apples and thyme

Chicken liver with onions, apples and thyme
Pork cutlets in pepper sauce

Fit

Meats
Fish
Macaroni
Wegetarian
Other
`
Salads
Warm Veggies
Sides

Wednesday 26-10-2016

Sour cucumber soup (veg)

Soups

g
kin

Tuesday 25-10-2016

Chicken in cream and thyme sauce with onions and
Mexican pork stew
mushrooms
BBQ pork

Crispy chicken leg(boneless)mayo-ketchup sauce Pork meatballs in mushroom sauce

Chicken Fricassee with vinaigrette , herbs and
tomatoes

Chicken gyros

Chicken gyros

Chicken gyros

Chicken gyros

Chicken gyros

Tilapia panfried with vegetables

Hake roasted with tomatoes and slices of
lemon

Hoki fish with cheese

Fish baked with vegetables

Ground fish cutlets

Farfalle with baked pumpkin, nuts and feta cheese
Lasagne with meat and vegetables
(veg)

Pasta in pesto sauce with pieces of chicken

Potato gratin with spinach and feta cheese
(veg)

Spaghetti carbonara with zucchini

Aromatic Thai curry with cauliflower (veg)

Pumpkin fritters

Vegetable enchiladas (veg)

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

Croquet with cabbage and mushrooms (veg)

Pierogies with white cheese&potato (8 pcs)

Pierogies stuffed with spinach (8pcs)

Pierogies with cheese, potato, bacon and onion
(8 pcs)

Pierogies stuffed with cabbage (8 pcs)

Pierogies stuffed with cabbage (8 pcs)

Cheese fritters with reberries

Pancakes with sweet cheese and black currants

Pancakes with sweet cheese and pumpkin

Chocolate pancakes with sweet cheese and
raspberries

Pancakes with sweet cheese and orange

White cabbage slaw

Hungarian cabbage salad

White cabbage salad withcorn, dill and mayonnaise White cabbage, pickled pepper and apple salad

White cabbage slaw with horseradish

Carrot & apple salad

Carrot salad with apple in cream

Carrots and raisins salad with orange note

Carrot with apple and red beetroot

Sweet pumpkin & apple salad

Beetroot with cucumber and sunflower seeds

Sweet pumpkin & apple salad

Sweet pumpkin & apple salad

Leek and corn salad

Carrot salad with horseradish and cream

Sour cucumber salad

Sauerkraut salad

Beetroot salad with onion

Zucchini and parsley salad

Chinese cabbage & sprouts salad

Spinach
Spinach
Broccoli with sunflower seeds
Broccoli with curry sauce
Autum mix vegetables with roasted mustard seeds Beetroots with horseradish

Spinach
Broccoli with curry sauce
Fried cabbage with bacon

Spinach
Brussels sprouts
Mushrooms in cream

Spinach
Cauliflower with breadcrumbs
Carrots baked in honey with ginger, chilli and

Boiled potatoes
Roast potatoes
Rice
Buckwheat
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Rice with vegetables
Bulgur wheat
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Wild rice
Barley
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Rice
Buckwheat
French fries

Boiled potatoes
Roast potatoes
Rice with vegetables
Millet groat
French fries

