OBIADY DOMOWE I DIETETYCZNE
08-14.01.2018
* zastrzegamy sobie prawa do wprowadzenia zmian w ofercie
Zestaw I
Pn.

Wt.

Śr.

Czw.

Zestaw II

Zestaw III

Barszcz czerwony
z paluszkiem z ciasta
francuskiego
Filet z indyka podany na
warzywach julienne,
ziemniaki, surówka
z marchewki
Barszcz biały z jajkiem
Kotlet drobiowy po
francusku, ziemniaki,
warzywa gotowane

Zupa grzybowa
RoŜek ze schabu
faszerowany
pieczarkami, ziemniaki
zapiekane, surówka
z białej kapusty

Barszcz czerwony
z paluszkiem z ciasta
francuskiego
Pierogi ruskie okraszone
cebulą

Zupa Brokułowa
Placki po cygańsku

Barszcz biały z jajkiem
Schab po góralsku
ziemniaki gotowane

Zupa jarzynowa
Frykadele wieprzowe
w sosie musztardowym,
kasza gryczana, buraczki

Czernina z makaronem
Panierowana Roladka
z kurczaka z pesto,
szynką i serem,
ziemniaki, sałatka
kolorowa
Bulion pomidorowy
z lanymi kluskami
Pierś z kurczaka
w cieście czosnkowym,
ziemniaki zapiekane,
surówka z kapusty białej

Zupa jarzynowa
Szare kluski z kapustą
zasmaŜaną z grzybami

Barszcz ukraiński
Gołąbki w sosie
pomidorowym
z ziemniakami

Barszcz ukraiński
Pierogi z owocami na
sosie jogurtowym

Pt.

Parzycha
Filet z tilapii w cieście
piwnym, ziemniaki ,
surówka z kapusty kiszonej

Szpinakowa z jajkiem
Filet w płatkach
kukurydzianych,
ziemniaki, surówka
z marchewki

Parzycha
Placuszki jogurtowe
z musem z owoców
leśnych

Sb.

Ziemniaczana

Barszcz zabielony
z makaronem
Schab gajowego,
ziemniaki, surówka
z kapusty

Ziemniaczana

Zapiekanka makaronowa
z kurczakiem
Nd.

Rosół po nelsońsku

śurek na naturalnym
zakwasie
Kotlet schabowy,
Filet z drobiu w sosie
ziemniaki, kapusta
pieczarkowym, ryŜ , groszek
gotowana
z marchewką

Mix pierogów ( z serem,
kapustą i grzybami)
okraszone cebulką

Dieta FIT
500-600 kcal
Zupa grzybowa
Penne razowe
ala Aglio-Oilo

Zupa Brokułowa
śołądki drobiowe w sosie
potrawkowym, kasza
gryczana, warzywa
gotowane
Czernina z makaronem
Pulpety drobiowe curry
z puree ziemniaczanokalafiorowym i sałatką
z fasoli
Bulion pomidorowy
z lanymi kluskami
Grillowane polędwiczki
z drobiu z puree
ziemniaczanochrzanowym i surówką
z czerwonej kapusty
Szpinakowa z jajkiem
Paseczki duszonej
wołowiny z warzywami
i białą gotowaną
kapustą
Barszcz zabielony
z makaronem
Kurczak w sosie
słodko-kwaśnym ,
serwowany z gotowanymi
warzywami, ryŜem
Rosół po nelsońsku

śurek na naturalnym
zakwasie
Jajko sadzone, ziemniaki,
Sakiewka z indyka z
mizeria
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

