
 Poniedziałek 18-11-2019 Wtorek 19-11-2019 Środa 20-11-2019 Czwartek 21-11-2019 Piątek 22-11-2019

Meksykańska Grochówka Żurek Grzybowa Rosół z makaronem

Krem marchewkowy Krem z buraka Krem z groszku Krem z kalafiora Jarzynowa

Kurczak w płatkach migdałów
Schab panierowany zapiekany z 

pieczarkami
Mielony tradycyjny Świeżonka Devolay

Zraz ze schabu w sosie pieczeniowym Kurczak w sosie koperkowym Filet panierowany Karkówka pieczona Łazanki

Schab w cieście ziemniacznym Pulpety w sosie pieczarkowym Żołądki drobiowe w sosie chrzanowym Kotlet pożarski (drobiowy) Polędwiczki w sosie serowym

Gyros drobiowy Gyros drobiowy Gyros drobiowy Gyros drobiowy Gyros drobiowy

Orientalny ryż z wieprzowiną Orientalny makaron z kurczakiem Orientalny makaron z wieprzowiną Orientalny ryż z kurczakiem 0

Danie na rozgrzanie Gulasz z indyka Schab ze śliwką Udko z kurczaka z warzywami
Filet z kurczaka na parze a’ la capresse 

(mozarella, bazylia, pomidor) 
Golonka

Ryba Ryba panierowana Ryba panierowana Ryba panierowana Ryba panierowana Ryba panierowana

Vegan Leczo warzywne Falafel Tortilla z warzywami Aloo gobi Pieczone warzywa

     Vegetarian Łazanki Krokiet z kapustą i grzybami Cukinia panierowana w panko Ser panierowany Kotlet ziemniaczany

Słodko Racuchy Naleśniki Racuchy Naleśniki Racuchy

Szpinak Szpinak Szpinak Szpinak Szpinak

Fasolka szparagowa mix
Duet marchewki z bułką tartą i 

szczypiorkiem
Pieczarki w śmietanie Kapusta biała zasmażana Brokuł z kalafiorem i kukurydzą

Buraczki na ciepło Kapusta zasmażana Mieszanka warzyw na parze Brokuły ze słonecznikiem Buraczki na ciepło 

Pierogi Pierogi ruskie Pierogi ze szpinakiem Pierogi z pieczarkami i ziemiakami Pierogi zbójnickie zasmażane Pierogi z kapustą

Frytki Frytki Frytki Frytki Frytki

Ziemniaki z wody Ziemniaki z wody Ziemniaki z wody Ziemniaki z wody Ziemniaki z wody

Ryż Ryż Ryż Ryż Ryż
Ziemniaki pieczone Ziemniaki pieczone Ziemniaki pieczone Ziemniaki pieczone Ziemniaki pieczone

Kasza pęczak Kasza jęczmienna Kasza gryczana z cebulą Kasza bulgur Kasza pęczak

Buraczki Ogórek kiszony z cebulką czerwoną Porowa Koperkowa Kapusta czerwona

Pomidor z cebulą i śmietaną Colesław z czerwonej kapusty Marchew z jabłkiem Wiosenna Kapusta kiszona

Kapusta biała z chrzanem Kapusta kiszona Buraczki Pomidor z cebulą i śmietaną Buraczki

Ogórek kiszony z papryką Marchewka z kukurydzą i rzodkiewką Surówka z kapusty kiszonej Szwedzka Marchew z ananasem

Sałatki Sałatka z paluszkami surimi i ryżem Sałatka z gyrosem i fasolą i kukurydzą Sałatka meksykańska
Sałatka z kurczakiem, mandarynką, 

winogronem i czerwoną cebulą
Sałatka hawajska (kurczak,ananas)

Sałatka z brokułem i mozarellą Sałatka grecka Sałatka mix Soczysta sałatka z melonem ,mozarellą i Sałatka makaronowa

Sałatka hawajska Sałatka z makaronem
Sałatka z ciecierzycy z suszonymi 

pomidorami

Sałatka z pieczoną cukinią, serem typu 

feta, pomidorem i czerwoną cebulą
Sałatka ze smażoną wieprzowiną, granatem i awokado

MENU 47 tydzień 

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

Zupy

Mięsa

Dodatki 

Surówki

Warzywa


