www.warzelniasmakow.pl

OFERTA
ABONAMENTOWA
- dostarczymy codziennie świeże i smaczne jedzenie

ŚNIADANIE

LUNCH

PONIEDZIAŁEK
>> Świeżo wypiekana ciabata z pastą
jajeczną, rukolą i pomidorkami
>> Domowy jogurt z musem malinowym

PONIEDZIAŁEK
Zupa:
Krem brokułowy z plamką śmietany i grzankami ziołowymi
Danie główne: Oliwny makaron z warzywami
lub
Bitki wieprzowe w sosie własnym z ziemniakami oraz surówką

WTOREK
>> Muffin z jajkiem sadzonym, miksem
zielonych sałat i sosem koktajlowym
>> Domowy jogurt truskawkowy
ŚRODA
>> Sandwich z pastą szczypiorkową, salami,
sałatą lodową i serem
>> Świeży owoc
CZWARTEK
>> Kotlet jajeczny z sosem chrzanowym
i sałatką wiosenną
>> Mus malinowy
PIĄTEK
>> Omlet biszkoptowy z dżemem
i kandyzowanymi wiśniami
>> Naturalny jogurt z filetowanymi
owocami

KOLACJA

PONIEDZIAŁEK
>> Tortilla warzywno – mięsna
WTOREK
>> Naleśniki na słodko
ŚRODA
>> Śledź po japońsku z pieczywem
CZWARTEK
>> Bigos z pieczywem
PIĄTEK
>> Kopytka na słodko

KOSZT ABONAMENTU
3 posiłki dziennie
>> Dzienny 45 PLN
>> Tygodniowy (pn.–pt.) 200 PLN
>> Miesięczny (pn.–pt.) 800 PLN

>> 20 % zniżki na dania z karty dziennej
przy wykupieniu abonamentu i zamówieniach
tylko na wynos/dowóz od pon. - nd.  

>> W przypadku wynosu/dowozu doliczamy koszt
opakowań jednorazowych i torby ekologicznej
w kwocie 5 PLN/dzień lub można mieć własne
opakowania.

WTOREK
Zupa:
Krem z dyni z płatkami chili i prażonymi pestkami
Danie główne: Kotleciki cebulowe z dufinkami oraz surówką
lub
Kotlet Devolay z masłem czosnkowym z frytkami oraz
surówką z marchewki
ŚRODA
Zupa:
Francuska zupa cebulowa z grzanką serową
Danie główne: Schab po parysku z ziemniakami oraz mizerią
lub
Kaszotto grzybowe z pokruszonym parmezanem
CZWARTEK
Zupa:
Krem z zielonych warzyw z pesto pomidorowym
Danie główne: Risotto warzywne z zielonym pesto  
lub
Kotlety pożarskie drobiowe z pieczonymi ziemniakami oraz
surówką
PIĄTEK
Zupa:
Zupa jarzynowa
Danie główne: Panierowana ryba z frytkami oraz  surówką
lub
Schab z grillowanymi warzywami i pieczonym ziemniakiem
Jeżeli z danego dnia danie główne nie odpowiada Państwa
gustom można je zamienić na:
Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana
lub
Stripsy drobiowe, frytki, zestaw surówek
lub
Pierogi 8szt: ruskie lub z mięsem lub z kapustą i grzybami

JAK ZAMÓWIĆ?

Zadzwoń do nas na jeden z dwóch podanych numerów telefonów
664 75 18 29 lub 578 90 00 56 i złóż zamówienie.
Zapłać za pomocą:
BLIK-a
Uruchom aplikację banku i wygeneruj kod BLIK. Podaj nam
swój numer i potwierdź transakcję PIN-em w aplikacji banku.
Karty
Przy odbiorze zamówienia.
Przelewu
Wykonaj przelew na nasze konto:
Bank Pekao SA 77 1240 4650 1111 0010 6037 6201,
a następnie prześlij nam potwierdzenie dokonania przelewu
na adres e-mail restauracja@warzelniasmakow.pl

