
 

OBIADOKOLACJE 

Zupa  

Danie główne (mięsne lub wegetariańskie) 

Deser dnia 

Woda mineralna 

39 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krem z dyni z grzankami 

Szaszłyki drobiowe z ryżem 

curry oraz zestawem surówek 

lub 

Mix domowych pierogów 

Deser dnia 

Barszcz  czerwony z pierożkami 

Gulasz wołowy z kaszą 

jęczmienną, sałatka z ogórków 

kiszonych 

lub 

Placki ziemniaczane z sosem z 

grzybów leśnych, surówka z 

marchewki 

Deser dnia 

Wiejska kartoflanka 

Pieczeń wieprzowa w sosie 

własnym z kopytkami, tarte 

buraczki 

lub 

Filet z morszczuka z frytkami,              

surówka z kiszonej kapusty 

Deser dnia 

 

Podhalański żurek z jajkiem i białą 

kiełbasą 

Schab staropolski z ziemniakami, 

kapusta zasmażana 

lub 

Sałatka z tuńczykiem i serem feta 

Deser dnia 

 

Zupa jarzynowa z kluseczkami 

Smażony pstrąg potokowy 

z opiekanymi ziemniakami, 

surówka z białej kapusty 

lub 

Lasagne bolognese                                                               

Deser dnia 

 

Zupa cebulowa z grzankami i 

serem 

Kotlet de volaille, talarki 

ziemniaczane, zestaw surówek 

lub 

Naleśniki ze szpinakiem, serem 

mozzarella i sosem pomidorowym 

Deser dnia 

Rosół domowy z makaronem 

Żeberka w sosie barbecue z pieczonymi ziemniakami, 

sałatka szwedzka 

lub 

Pappardelle w sosie serowym, z bazylią, pomidorkami 

koktajlowymi i parmezanem 

Deser dnia 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Poniedziałek 

Zupa 

Krem z dyni z grzankami  

Dania główne 
do wyboru 

Szaszłyki drobiowe z ryżem curry 

Zestaw surówek 

lub 

Mix domowych pierogów 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Wtorek 

Zupa 

Barszcz  czerwony z pierożkami  

Dania główne 

do wyboru 

Gulasz wołowy z kaszą jęczmienną 

 Sałatka z ogórków kiszonych 

lub 

Placki ziemniaczane z sosem z grzybów leśnych 

Surówka z marchewki 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Środa 

Zupa 

Wiejska kartoflanka 

Dania główne 

do wyboru 

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym z kopytkami 

Tarte buraczki 

lub 

Filet z morszczuka z frytkami 

Surówka z kiszonej kapusty  

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Czwartek 

Zupa 

Podhalański żurek z jajkiem i białą kiełbasą  

Dania główne 

do wyboru 

Schab staropolski  z ziemniakami 

Kapusta zasmażana 

lub 

Sałatka z tuńczykiem i serem feta  

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Piątek 

Zupa 

Zupa jarzynowa z kluseczkami 

Dania główne 

do wyboru 

Smażony pstrąg potokowy  

z opiekanymi ziemniakami, surówka z białej kapusty 

lub 

Lasagne bolognese 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

Sobota 

Zupa 

Zupa cebulowa z grzankami i serem 

Dania główne 

do wyboru 

Kotlet de volaille 

Talarki ziemniaczane 

Zestaw surówek 

lub 

Naleśniki ze szpinakiem, serem mozzarella 

i sosem pomidorowym 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

Niedziela 

Zupa 

Rosół domowy z makaronem 

Dania główne 

do wyboru 

Żeberka w sosie barbecue z pieczonymi ziemniakami  

Sałatka szwedzka 

lub 

Pappardelle w sosie serowym, z bazylią, 

pomidorkami koktajlowymi i parmezanem 

Dodatkowo 

Deser dnia 

 

 

39 zł 

 


