MENU
Dostawy realizuje firma jedzcochcesz.pl
która pobiera dodatkowo kilka złotych opłaty za dowóz potraw do Państwa (dokładna
kwota zależna jest od miejsca dostawy i zostanie Państwu przedstawiona w trakcie
zamawiania).
Minimalny koszt zamówienia to 25zł.

Zamówienia można składać pod numerem telefonu

889-729-860
w godzinach 12:00 – 19:00
w każdym dniu tygodnia

PRZEKĄSKI
SNACKS
100g

TARTALETKA
ciasto francuskie zapieczone z farszem do wyboru
TARTELETTE
puff pustry baked with filling to choose

•

7,90

TARTALETKA GRZYBOWA
MUSHROOM TARTELETTE

•

7,90

TARTALETKA SZPINAKOWA
SPINACH TARTELETTE

•

TARTALETKA DROBIOWA

6,90

filet z piersi kurczaka, pieczarki, ogórek, por, pomidory
POULTRY TARTELETTE
chicken-breast fillet, champignon, cucumber, leek, tomato

SAŁATKI
SALADS
SAŁATKA GRECKA

200g

16,90

180g

16,90

180g

16,90

300ml

7,90

300ml

7,90

300ml

8,90

sałata, pomidor, cebula, papryka, ser feta, ogórek, oliwki, sos winegret
GREEK SALAD
lettuce, tomato, onion, paprika, feta cheese, cucumber, olives, vinaigrette
sauce

SAŁATKA Z KURCZAKIEM
filet z piersi kurczaka, sałata, fasolka szparagowa, sos curry
CHICKEN SALAD
chicken-breast fillet, lettuce, string bean, curry sauce

SAŁATKA NICEJSKA
sałata, pomidor, cebula, fasolka szparagowa, ziemniak, tuńczyk, oliwki, sos
winegret
NICE SALAD
lettuce, tomato, onion, string bean, potato, tuna, olives, vinaigrette sauce

ZUPY
SOUPS
ZUPA CEBULOWA
zupa krem z grzankami i serem
CREAMY ONION SOUP with crouton and cheese

ŚRÓDZIEMNOMORSKA ZUPA POMIDOROWA z kluskami
MEDITERRANEAN TOMATO SOUP with dumplings

ZUPA GRZYBOWA z kluskami
MUSHROOM SOUP with dumplings

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISHES
TARTA WYTRAWNA

200g

kruche ciasto zapieczone z farszem do wyboru, ser, sałata
TART
shortcrust pastry with feeling to choose, cheese, salad

•

TARTA PROWANSALSKA

•

TARTA DROBIOWA

16,90

bakłażan, cukinia, papryka, pomidor, cebula
PROVENCAL TART
aubergine, courgette, paprika, tomato, onion

17,90

filet z piersi kurczaka, pieczarki, ogórek, por, pomidory
POULTRY TART
chicken breast fillet, champignon, cucumber, leek, tomato

•

17,90

TARTA SZPINAKOWA ZE ŚWIEŻYMI POMIDORAMI
SPINACH TART WITH FRESH TOMATOES

•

TARTA CEBULOWA

15,90

ONION TART

RATATOUILLE

350g

15,50

240g

17,90

400g

16,50

250g

29,90

400g

18,90

400g

19,90

250g

22,90

duszone warzywa -cukinia, bakłażan, papryka, cebula, pomidor; ryż
stewed vegetables -aubergine, courgette, paprika, tomato, onion; rice

SZPINAK ZAPIEKANY
liście szpinaku z suszonymi pomidorami, ziemniaki, kalafior
ROASTED SPINACH
spinach leaves with dried tomato, potatoes, cauliflower

RISOTTO PO PROWANSALSKU
ryż, bakłażan, cukinia, papryka, cebula, brokuł, fasolka szparagowa, sos
serowy
PROVENCAL RISOTTO
rice, aubergine, courgette, paprika, onion, broccoli, green bean, cheese sauce

WOŁOWINA PO BURGUNDZKU
gulasz wołowy, w czerwonym winie z warzywami, kluski, gotowane
warzywa
BURGUNDY BEEF
stewed beef in red wine with vegetable, home-made dumplings, boiled
vegetable

WARZYWA ZAPIEKANE
brokuły, fasolka szparagowa, cukinia, marchew, brukselka, ziemniak,
sos serowy, ser
ROASTED VEGETABLES
broccoli, bean, courgette, carrot, brussel sprout, potato, cheese sauce, cheese

WARZYWA ZAPIEKANE Z KURCZAKIEM
filet z piersi kurczaka, brokuły, fasolka szparagowa, marchew, brukselka,
ziemniak, sos serowy, ser
ROASTED VEGETABLES WITH CHICKEN
chicken-breast fillet, broccoli, bean, carrot, brussel sprout, potato, cheese
sauce, cheese

ROLADA FRANCUSKA Z ŁOSOSIEM I SZPINAKIEM
sałata z warzywami i sosem winegret
FRENCH ROLL WITH SALMON AND SPINACH
salad with vegetables and vinaigrette

DODATKI
EXTRAS

WARZYWA GOTOWANE

200g

5,90

200g

3,50

200g

3,50

200g

3,50

250g

4,50

45g

3,50

120g

7,00

brokuły, fasolka szparagowa, kalafior, marchew, brukselka
BOILED VEGETABLES
broccoli, green bean, cauliflower, carrot, brussel sprout

RYŻ gotowany w bulionie z dodatkiem ziół, czosnku i kurkumy
RICE cooked in a boullion with herbs, garlic and turmeric

KASZA GRYCZANA
BUCKWHEAT

ZIEMNIAKI GOTOWANE
BOILED POTATOES

KLUSKI KŁADZIONE
HOME-MADE DUMPLINGS

DESERY
DESSERTS
KOSZYCZEK FRANCUSKI
ciastko francuskie z serem i chrustem migdałowym
PUFF PUSTRY WITH CHEESE AND ALMONDS

CIASTO CZEKOLADOWE
CHOCOLATE CAKE

