
 

ZESTAWY DNIA 

Zupa  

Danie główne (mięsne lub wegetariańskie) 

Deser dnia 

Woda mineralna 

42 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grillowany filet z kurczaka z 

ziemniakami 

Zestaw surówek 

lub 

Zapiekanka warzywna 

 

Pieczeń wieprzowa w sosie 

własnym z kluskami śląskimi  

Zestaw surówek 

lub 

Smażony makaron ryżowy z 

warzywami 

 

Wołowina w sosie z zielonego 

pieprzu z ryżem i warzywami 

Zestaw surówek 

lub 

Sałatka z tuńczykiem i sosem 

pomarańczowo-miodowym 

 

Polędwiczki wieprzowe w cieście 

maślano-serowym z domowymi 

kluseczkami 

Zestaw surówek 

lub 

Makaron z sosem z sera 

pleśniowego „Lazur” 

 

Pieczony filet z dorsza na 

duszonych warzywach z ryżem 

lub 

Duszona pierś z indyka z 

warzywami i konfiturą jabłkową z 

ziemniakami 

 

Domowe gołąbki w sosie 

pieczarkowym 

Zestaw surówek 

lub 

Sałatka z grillowaną cukinią, 

gruszką, orzechami włoskimi i 

sosem  miodowo-musztardowym 

 

Grillowany schab z kością z pieczonymi w ziołach 

ziemniakami i czerwoną kapustą 

lub 

Sałatka wiosenna ze szparagami z sosem vinegrette 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Poniedziałek 

Zupa 

Zupa pomidorowa z „Kluseczkami Babuni”  

Dania główne 
do wyboru 

Grillowany filet z kurczaka z ziemniakami 

Zestaw surówek 

lub 

Zapiekanka warzywna 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Wtorek 

Zupa 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami  

Dania główne 

do wyboru 

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym z kluskami śląskimi  

Zestaw surówek 

lub 

Smażony makaron ryżowy z warzywami 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Środa 

Zupa 

Krem z warzyw z grzankami czosnkowymi 

Dania główne 

do wyboru 

Wołowina w sosie z zielonego pieprzu z ryżem i warzywami 

Zestaw surówek 

lub 

Sałatka z tuńczykiem i sosem pomarańczowo-miodowym  

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Czwartek 

Zupa 

Kapuśniak  

Dania główne 

do wyboru 

Polędwiczki wieprzowe w cieście  
maślano-serowym z domowymi kluseczkami 

Zestaw surówek 

lub 

Makaron z sosem z sera pleśniowego „Lazur”  

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Piątek 

Zupa 

Barszcz czerwony z fasolą 

Dania główne 

do wyboru 

Pieczony filet z dorsza na duszonych warzywach z ryżem 

lub 

Duszona pierś z indyka z warzywami 

i konfiturą jabłkową z ziemniakami 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

Sobota 

Zupa 

Krem czosnkowy z grzankami 

Dania główne 

do wyboru 

Domowe gołąbki w sosie pieczarkowym 

Zestaw surówek 

lub 

Sałatka z grillowaną cukinią, gruszką, orzechami włoskimi 

i sosem  miodowo-musztardowym 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

42 zł 

 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

Niedziela 

Zupa 

Bulion drobiowo-wołowy z makaronem 

Dania główne 

do wyboru 

Grillowany schab z kością z pieczonymi w ziołach ziemniakami i 

czerwoną kapustą 

lub 

Sałatka wiosenna ze szparagami z sosem vinegrette 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

 

42 zł 

 


