OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE
12-18.02..2018
* zastrzegamy sobie prawa do wprowadzenia zmian w ofercie
Dieta FIT
500-600 kcal
Zupa brokułowa
Pulpety drobiowe curry
z puree ziemniaczanokalafiorowym i sałatką
z fasoli

Zestaw I

Zestaw II

Zestaw III

Pn.

Zupa brokułowa
Strogonof z drobiu podany
z kluseczkami
półfrancuskimi i surówka
z marchewki

Zupa brokułowa
RoŜek ze schabu
faszerowany pieczarkami
podany z ziemniakami
i surówką z białej kapusty

Zupa brokułowa
Placki ziemniaczane
z kwaśna śmietaną

Wt.

Zupa fasolowa
Cordon Blue faszerowany
serem
i szynką podany
z ziemniakami puree
i surówka z selera

Zupa fasolowa
Peklówka w sosie
chrzanowym, ziemniaki,
buraczkI

Krem z białych warzyw
ze świeŜą kolendra
Zapiekanka makaronowa
z warzywami julienne

Zupa fasolowa
śołądki drobiowe
w sosie potrawkowym,
kasza gryczana,
warzywa gotowane

Krem kalafiorowy
z grzankami
Filet z kurczaka
panierowany podany
z ziemniakami gotowanymi
i surówka
z marchewki

Krem kalafiorowy
z grzankami
Szare kluski okraszone
cebulą podane z kapustą
i grzybami

Zupa pomidorowa
z makaronem
Spaghetti Aglio Olio

Krem serowy
z groszkiem ptysiowym
Kotlet szwajcarski,
ziemniaki puree, surówka
z białej kapusty

Krem serowy
z groszkiem ptysiowym
Pierogi ruskie okraszone
cebulą

Zupa Ogórkowa
Grillowane polędwiczki
z drobiu
z puree ziemniaczanochrzanowym i surówką
z czerwonej kapusty

Zupa pomidorowa
z makaronem
Zapiekany filet
z morszczuka polany sosem
koperkowo-ogórkowym,
podany
z puree ziemniaczanym
i surówką z kapusty kiszonej
Czw.
Zupa Ogórkowa
Filet drobiowy marynowany
w jogurcie z czosnkiem, ryŜ,
marchew glazurowana
w miodzie
Śr.

Pt.

Krem brokułowoszpinakowy z grzankami
Zraziki rybne na sosie
neapolitańskim, ziemniaki,
surówka z kiszonej kapusty

Sb.

Barszcz biały z jajkiem
Wątróbka drobiowa
z jabłkiem i cebulką,
ziemniaki, ogórek
Placuszki jogurtowe
z konfiturą malinową
Rosół z makaronem
Udko pieczone , ziemniaki
puree, marchewka
z groszkiem

Nd.

Zupa selerowa
Zupa selerowa
Krem brokułowoPenne w sosie śmietanowym
Paseczki duszonej
szpinakowy z grzankami
Przekładaniec z drobiu
z pieczarkami i zielonym
wołowiny z warzywami
zapiekany z pomidorem,
groszkiem
i białą gotowaną kapustą
brokułami i serem ziemniaki
puree, mix sałat
z sosem vinegrett
Barszcz biały z jajkiem
Zupa pieczarkowa
Zupa pieczarkowa
Placuszki jogurtowe
Kurczak w sosie słodkoz konfiturą malinową
kwaśnym , serwowany
Schab w serowej panierce,
ziemniaki, surówka z białej
z gotowanymi
kapusty
warzywami, ryŜem
Krem ze świeŜych
pomidorów z ananasem
Kotlet schabowy, ziemniaki
puree, kapusta kiszona
zasmaŜana

Krem ze świeŜych
pomidorów z ananasem
Krokiety naleśnikowe
z warzywami na sosie
pomidorowym

Rosół z makaronem
Sakiewka z indyka z pastą
serowo-szpinakową
serwowana z surówką
z pekińskiej oraz ryŜem

Istnieje równieŜ moŜliwość zamówienia całodziennego zestawu dietetycznego.
Sprawdzaj codziennie aktualne menu na naszym FACEBOOKU!
www.facebook.com/HotelAdalbertus
W trosce o jak najlepszą obsługę oraz zaspokojenie Państwa oczekiwań kulinarnych
prosimy o rzetelne opinie i uwagi dotyczące naszych potraw oraz obsługi
– tel. 61 426 46 91 wew. 105 lub 602 366 001 / marketing@pietrak.pl

