
 

OBIADOKOLACJE 

Zupa  

Danie główne (mięsne lub wegetariańskie) 

Deser dnia 

Woda mineralna 

39 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kem z warzyw z pestkami dyni 

Grillowany filet z kurczaka z 

kaszą kus- kus oraz lekką 

wiosenną surówką z sosem 

vinegrette 

lub 

Mix domowych pierogów 

Deser dnia 

Woda mineralna 
 

Zupa Minestrone z domowymi 

kluseczkami 

Eskalopki wieprzowe z ziemniaczanymi 

„beczułkami”  

z koperkiem 

oraz mizerią z ogórków gruntowych 

lub 

Grillowany stek z łososia z ryżem oraz 

kolorową sałatką  

z dodatkiem sosu cytrynowego 

Deser dnia 

Woda mineralna 

Krem ze świeżych buraków  

ze śmietanką 

Szaszłyk drobiowy z ryżem curry 

i wiosenną sałatką z jogurtowym 

dresingiem 

lub 

Spaghetti „aglio e olio” 

Deser dnia 

Woda mineralna 

Kwaśnica z wkładką 

Staropolski schab z kością, 

podany z opiekanymi 

ziemniaczkami 

oraz młodą kapustą zasmażaną 

lub 

Sałatka z truskawkami, arbuzem  

i mozzarellą 

Deser dnia 

Woda mineralna 

Krem ze szparagów z prażonymi 

płatkami migdałowymi 

Smażony pstrąg górski, panierowany w 

płatkach owsianych, podany z dodatkiem 

masła ziołowego oraz mixem sałat z 

sosem vinegrette, pieczywo 

lub 

Sałatka z truskawkami, serem feta, 

świeżym szpinakiem i orzechami 

włoskimi 

Deser dnia 

Woda mineralna 

Zupa cebulowa z grzankami  

i serem 

Ragout wołowe w zapiekanej 

papryce, z kaszą pęczak  

i różyczkami kalafiora 

lub 

Placuszki rosti z cukinii,  

z pieczarkami i gotowanymi 

warzywami 

Deser dnia 

Woda mineralna 

Rosół domowy z makaronem 

Pikantne pałki z kurczaka z frytkami i sałatką ze świeżych 

pomidorów 

lub 

Pappardelle z suszonymi pomidorami i krewetkami 

Deser dnia 

Woda mineralna 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Poniedziałek 

Zupa 

Kem z warzyw z pestkami dyni 

Dania główne 
do wyboru 

Grillowany filet z kurczaka z kaszą kus- kus oraz lekką wiosenną 

surówką z sosem vinegrette 

lub 

Mix domowych pierogów 

Dodatkowo 

Deser dnia 

Woda mineralna 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Wtorek 

Zupa 

Zupa Minestrone z domowymi kluseczkami  

Dania główne 

do wyboru 

Eskalopki wieprzowe z ziemniaczanymi „beczułkami” z koperkiem 

oraz mizerią z ogórków gruntowych 

lub 

Grillowany stek z łososia z ryżem oraz kolorową sałatką z 

dodatkiem sosu  cytrynowego 

Dodatkowo 

Deser dnia 

Woda mineralna 

 

39 zł 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Środa 

Zupa 

Krem ze świeżych buraków ze śmietanką 

Dania główne 

do wyboru 

Szaszłyk drobiowy z ryżem curry  

i wiosenną sałatką z jogurtowym dresingiem 

lub 

Spaghetti „aglio e olio” 

Dodatkowo 

Deser dnia 

Woda mineralna 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Czwartek 

Zupa 

Kwaśnica z wkładką  

Dania główne 

do wyboru 

Staropolski schab z kością (panierowany i długo marynowany), 

podany z opiekanymi ziemniaczkami  

oraz młodą kapustą zasmażaną 

lub 

Sałatka z truskawkami, arbuzem i mozzarellą  

Dodatkowo 

Deser dnia 

Woda mineralna 

 

39 zł 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Piątek 

Zupa 

Krem ze szparagów z prażonymi płatkami migdałowymi 

Dania główne 

do wyboru 

Smażony pstrąg górski, panierowany w płatkach owsianych, 

podany z dodatkiem masła ziołowego  

oraz mixem sałat z sosem vinegrette, pieczywo 

lub 

Sałatka z truskawkami, serem feta, świeżym szpinakiem  

i orzechami włoskimi 

Dodatkowo 

Deser dnia 

Woda mineralna 

 

39 zł 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Sobota 

Zupa 

Zupa cebulowa z grzankami i serem 

Dania główne 

do wyboru 

Ragout wołowe w zapiekanej papryce, z kaszą pęczak i 

różyczkami kalafiora 

lub 

Placuszki rosti z cukinii, z pieczarkami  

i gotowanymi warzywami 

Dodatkowo 

Deser dnia 

Woda mineralna 

 

39 zł 

 



 

 

 

ZAPRASZAMY NA OBIADOKOLACJE 

 

RESTAURACJA WERSAL ZAPRASZA 

 

Niedziela 

Zupa 

Rosół domowy z makaronem 

Dania główne 

do wyboru 

Pikantne pałki z kurczaka z frytkami i sałatką ze świeżych 

pomidorów 

lub 

Pappardelle  z suszonymi pomidorami i krewetkami 

Dodatkowo 

Deser dnia 

Woda mineralna 

 

39 zł 

 


