
 

ZESTAWY DNIA 

Zupa  

Danie główne 

Deser dnia 

Woda mineralna 

42 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specle, rolada wieprzowo-

drobiowa w sosie z grzybów 

leśnych 

Zestaw surówek 

lub 

Kolorowa sałatka z 

grillowanym kurczakiem 

 

Panierowany schab z kością, 

opiekane ziemniaki, kapusta 

zasmażana 

lub 

Makaron pappardelle z suszonymi 

pomidorami, gruszką, orzechami 

włoskimi i serkiem mascarpone 

 

 

Eskalopki wieprzowe w sosie 

własnym z kaszą gryczaną lub 

ziemniakami puree 

Zestaw surówek 

lub 

Mix pierogów 

 

Glazurowane udko z kurczaka z 

ziemniakami z koperkiem 

Mix sałat z sosem winegret 

lub 

Sałatka libańska z dodatkiem 

grillowanego łososia, z grzankami 

czosnkowymi 

 

 

Lasagne bolognese 

lub 

Pieczony pstrąg z ziemniakami i 

oliwkami 

Warzywa gotowane 

 

 

Golonka pieczona w piwie z 

warzywami, ćwiartki 

ziemniaczane 

lub 

Zielony makaron z grzybami 

leśnymi 

 

Kotlet de volaille z masłem ziołowym z ziemniakami z 

koperkiem 

Zestaw surówek 

lub 

Miodowe kawałki pieczonego łososia z grillowaną tortillą, 

papryką i rukolą 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Poniedziałek 

Zupa 

Krem z pomidorów z soczewicą  

Dania główne 
do wyboru 

Rolada wieprzowo-drobiowa w sosie z grzybów leśnych i specle 

Zestaw surówek 

lub 

Kolorowa sałatka z grillowanym kurczakiem 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Wtorek 

Zupa 

Barszcz biały z jajkiem w „sakiewce” z boczku  

Dania główne 

do wyboru 

Panierowany schab z kością z opiekanymi ziemniakami oraz 

kapustą zasmażaną  

 

lub 

Makaron pappardelle z suszonymi pomidorami, gruszką, orzechami 

włoskimi i serkiem mascarpone 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Środa 

Zupa 

Krem ze świeżych buraków ze śmietanką  

Dania główne 

do wyboru 

Eskalopki wieprzowe w sosie własnym  

z kaszą gryczaną lub ziemniakami puree 

Zestaw surówek 

lub 

Mix pierogów  

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Czwartek 

Zupa 

Zupa gulaszowa z zacierką Babuni  

Dania główne 

do wyboru 

Glazurowane udko z kurczaka z ziemniakami z koperkiem 
Mix sałat z sosem winegret 

lub 

Sałatka libańska z dodatkiem grillowanego łososia,  

z grzankami czosnkowymi  

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Piątek 

Zupa 

Krem z dyni z groszkiem ptysiowym 

Dania główne 

do wyboru 

Lasagne bolognese 

lub 

Pstrąg pieczony z ziemniakami i oliwkami 

Warzywa gotowane 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Sobota 

Zupa 

Zupa cebulowa z grzankami i serem 

Dania główne 

do wyboru 

Golonka pieczona w piwie, z warzywami, ćwiartki ziemniaczane 

lub 

Zielony makaron z grzybami leśnymi 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

Niedziela 

Zupa 

Rosół domowy z makaronem 

Dania główne 

do wyboru 

Kotlet de volaille z masłem ziołowym, ziemniakami z koperkiem 

Zestaw surówek 

lub 

Miodowe kawałki pieczonego łososia, z grillowaną tortillą,  

papryką i rukolą 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 


