
                 ZUPY: 

 
ZUPA PIECZARKOWA  350ml 

 Alergeny:  gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja, mleko 

Skład: kości drobiowe, pieczarki, marchew, ziemniaki, por, seler, śmietana 

18%, liść laurowy, ziele angielskie, jarzyna mat (sól, marchew, pasternak, 

cebula, seler, natka pietruszki, por, kapusta, korzeń pietruszki, papryka, 

czosnek, wzmacniacz smak: E621- 5%, barwnik: ryboflawina- 1%), pieprz 

czarny, sól 

 

ZUPA KOPERKOWA  350ml 

Alergeny: : gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja, mleko 

Skład: kości drobiowe, marchew, ziemniaki, por, koper, seler, śmietana 18% , 

liść laurowy, ziele angielskie, jarzyna mat (sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak: E621- 5%, barwnik: ryboflawina- 1%), pieprz czarny, 

sól 

 

 

ZUPA POMIDOROWA  350ml 

 Alergeny: : gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja, mleko 

Skład : kości drobiowe, marchew, makaron z mąki pszennej, por, seler, 

śmietana 18% , koncentrat pomidorowy (koncentrat pomidorowy 30%,), 

liść laurowy, ziele angielskie, jarzyna mat (sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), pieprz czarny, 

sól 
 

ZUPA OGÓRKOWA   350ml 

Alergeny : gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja 

Skład : kości drobiowe, ogórki kiszone, ziemniaki, marchew, por, seler, 

śmietana 18% , liść laurowy, ziele angielskie, jarzyna mat ( sól, marchew, 

pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, 

papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 

1% ), pieprz czarny, sól 
 

 

 

 ZUPA JARZYNOWA  350ml 

Alergeny: gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja, mleko 

Skład: kości drobiowe, marchew, mieszanka warzyw mrożonych, ziemniaki, 

por, seler, śmietana 18% , liść laurowy, ziele angielskie, jarzyna mat (sól, 

marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń 

pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : 

ryboflawina- 1%), pieprz czarny, sól 

 



 

 

     ZUPA KRUPNIK 350 ml 

Alergeny: gorczyca, seler, gluten, soja , jaja 

Składniki: kości drobiowe, marchew, kasza jęczmienna, ziemniaki, por, seler, 

liść laurowy, ziele angielskie, jarzyna mat (sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1%), pieprz czarny, 

sól 

 

 

ZUPA ROSÓŁ  350ml 

Alergeny: gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja 

Składniki : kości drobiowe, marchew, makaron z mąki pszennej, por, seler, 

cebula, liść laurowy, ziele angielskie, jarzyna mat (sól, marchew, pasternak, 

cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, 

czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1%), 

pieprz czarny, sól 

 

 

BARSZCZ UKRAIŃSKI Z FASOLĄ  350ml 

Alergeny: gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja 

Składniki: kości drobiowe, buraki, ziemniaki, jabłka, seler,  marchew, fasola 

biała drobna, pieprz czarny, liść laurowy, jarzyna mat ( sól, marchew, 

pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, 

papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 

1% )ziele angielskie, majeranek , por, seler, sól, śmietana 18 %, pietruszka 

korzeń ,pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie, majeranek, czosnek 

granulowany, ocet 

 

 

 

 

ZUPA KALAFIOROWA   350ml 

Alergeny: : gorczyca, seler, gluten, mleko, soja, jaja, mleko 

Składniki: kości drobiowe, mieszanka warzyw suszonych, marchew, por, liść 

laurowy, jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz 

smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% )ziele angielskie, pieprz 

czarny mielony, sól, ziemniaki, kalafior , śmietana 18 %, seler 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZUPA GROCHOWA  350 ml 

Alergeny: gorczyca, seler 

Składniki :kości drobiowe, groch łuskany połówki , ziemniaki, mieszanka 

warzyw suszonych, marchew, kiełbasa wieprzowa ( mięso wieprzowe, woda, 

skrobia ziemniaczana, sól, tłuszcz wieprzowy, stabilizator E450, 

wzmacniacz smaku E621, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca 

E250) ,  por, liść laurowy, jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% )ziele angielskie, 

pieprz czarny mielony, sól 

 

 

 

 

 

 

ZUPA FASOLOWA 350 ML 

Alergeny: gorczyca, seler 

Składniki :kości drobiowe, fasola biała , ziemniaki, mieszanka warzyw 

suszonych, marchew, kiełbasa wieprzowa ( mięso wieprzowe, woda, skrobia 

ziemniaczana, sól, tłuszcz wieprzowy, stabilizator E450, wzmacniacz 

smaku E621, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca E250),  por, 

liść laurowy, jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz 

smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ziele angielskie, pieprz czarny 

mielony, sól  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANIA GORĄCE 

 

 

BABKA ZIEMNIACZANA 400G 

Alergeny: jaja, gluten, seler, gorczyca 

Składniki: ziemniaki, cebula, jaja, mąka pszenna, kiełbasa wieprzowa ( mięso 

wieprzowe, woda, skrobia ziemniaczana, sól, tłuszcz wieprzowy, stabilizator 

E450, wzmacniacz smaku E621, przeciwutleniacz E301, substancja konserwująca 

E250), olej rzepakowy, jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak 

: E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), sól, pieprz czarny mielony 

 

 

 

BIGOS 

Alergeny: seler, gorczyca 

Składniki: kapusta biała młoda, kapusta kiszona, łopatka wieprzowa, kiełbasa 

wieprzowa ( mięso wieprzowe, woda, skrobia ziemniaczana, sól, tłuszcz 

wieprzowy, stabilizator E450, wzmacniacz smaku E621, przeciwutleniacz E301, 

substancja konserwująca E250), cebula, jarzyna mat ( sól, marchew, 

pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, 

papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 

1% ), liść laurowy, przyprawa maggi 

 ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, ocet, 

wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat ), sól, pieprz czarny 

mielony, ziele angielskie ,czosnek granulowany 

 

 

 

DE VOLAILLE 

Alergeny: mleko, gluten, jaja, seler, gorczyca 

Składniki: filet z kurczaka, masło , jaja, bułka tarta, jarzyna mat ( sól, marchew, 

pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, 

papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), 

natka pietruszki, olej rzepakowy, sól, pieprz czarny mielony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILET W SOSIE Z GORGONZOLLI 

Alergeny: mleko, seler, gorczyca, soja 

Składniki: filet drobiowy, jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), boczek 

wędzony parzony ( boczek wieprzowy, sól, białko sojowe, stabilizatory 

E452, substancja zagęszczająca E407, maltodekstryna, glukoza, ) , mleko, 

ser gorgonzola, sól, pieprz czarny mielony 

 

FILET PO USTRZYCKU 130G 

Alergeny: mleko, seler, gorczyca 

Składniki : filet drobiowy, marchew, masło śmietankowe, por, seler, ser 

mozzarella, śmietana 18% , sól, pieprz czarny mielony 

 

FILET DROBIOWY W SOSIE BOROWIKOWYM  120G 

Alergeny : gluten, mleko, seler, gorczyca 

Składniki : filet drobiowy, borowiki mrożone, śmietana 18%, cebula,  jarzyna 

mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , 

kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 

5%, barwnik : ryboflawina- 1% ) , mąka pszenna, olej rzepakowy,  

 

 

 

GOLONKA WIEPRZOWA 200G 

Alergeny : gorczyca, seler  

Składniki: golonka wieprzowa, czosnek granulowany, liść laurowy, majeranek, 

olej rzepakowy, sól peklowa, sól, pieprz czarny mielony, ziele angielskie 

 
 

 

 

GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM  250G 

Alergeny : mleko, seler, gorczyca, gluten 

Składniki: łopatka wieprzowa, ryż długoziarnisty biały, kapusta biała, cebula, 

czosnek świeży, koncentrat pomidorowy (koncentrat pomidorowy 30% ), 

jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , 

kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 

5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), olej rzepakowy , przyprawa maggi 

 ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, ocet, 

wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat ) sól, pieprz czarny 

mielony 

 



 

 

 

GULASZ WIEPRZOWY  250G 

Alergeny: mleko, seler, gorczyca, gluten 

Składniki : łopatka wieprzowa, marchew, pietruszka korzeń, por, cebula, mąka 

pszenna, jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, 

por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 

5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), papryka słodka mielona,  

sól, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny mielony 

 

GULASZ PO MAZURSKU  250G 

Alergeny: mleko, gorczyca, seler  

Składniki: mięso wołowe, ziemniaki, kapusta biała młoda, cebula, marchew, 

seler, por, ogórki kiszone, mąka pszenna, śmietana 18%, ziele angielskie, liść 

laurowy, jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, 

por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 

5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), pieprz czarny mielony, sól 

 

 

 

IMPERIAL KOTLET 130G 

Alergeny: gluten, jaja, mleko, seler, gorczyca 

Składniki: schab wieprzowy, szynka wędzona wieprzowa ( mięso wieprzowe 

– 82%, woda, sól, izolat białka sojowego, stabilizatory : E450, E451, E452, , 

glukoza, przeciwutleniacz : E316, aromaty, ekstrakty przypraw, syrop 

glukozowy, wzmacniacz smaku: E621, substancja konserwująca E250), ser 

gouda, papryka czerwona, jaja, mąka pszenna, bułka pszenna tarta, olej 

rzepakowy, jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz 

smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), sól, pieprz czarny mielony 

 

 

KNEDLE Z MIĘSEM 2SZT. 

Alergeny: gluten, jaja, seler, gorczyca 

Składniki: ziemniaki, mięso wieprzowe z łopatki, jaja, mąka pszenna, bułka 

pszenna tarta, przyprawa maggi ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo 

nukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, 

aromat ), jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz 

smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), olej rzepakowy, czosnek 

granulowany, sól, pieprz czarny mielony 

 



KOPYTKA  200G 

Alergeny: gluten, jaja,  

Składniki: ziemniaki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, jaja, sól 

 

 

MAKARON Z BOCZKIEM I SOSOEM POROWYM 300G 

Alergeny :jaja, mleko, gluten 

Składniki : makaron z mąki pszennej, boczek wędzony parzony ( boczek 

wieprzowy, sól, białko sojowe, stabilizatory E452, substancja zagęszczająca 

E407, maltodekstryna, glukoza, ), por, mleko krowie, mąka pszenna, 

majeranek, gałka muszkatołowa, oliwa z oliwek, sól, pieprz czarny mielony 

 

MAKARON Z POMIDORAMI I ŁOSOSIEM  300G 

Alergeny : gluten, mleko 

Składniki : makaron z mąki pszennej, łosoś surowy, pomidory, cebula, czosnek, 

parmezan, oliwa z oliwek , pieprz czarny mielony, sól 

 

 

MIELONY KOTLET WIEPRZOWY 120G 

Alergeny : jaja, gluten, seler, gorczyca 

Składniki: mięso mielone z łopatki wieprzowej, bułka pszenna, bułka tarta, jaja, 

jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , 

kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, 

barwnik : ryboflawina- 1% ), czosnek granulowany, przyprawa maggi 

 ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, ocet, 

wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat ), olej rzepakowy, sól, 

pieprz czarny mielony 

 

 

 

 

NALEŚNIKI Z PIECZARKĄ I ŻÓTYM SEREM 2SZT. 

Alergeny: jaja, mleko, gluten, gorczyca, seler 

Składniki : jaja, mąka pszenna, mleko krowie, pieczarki, cebula, ser żółty typu 

gouda, bułka tarta pszenna, jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), sól, pieprz 

czarny mielony 

 

 

 

 

 



NALEŚNIKI Z MIĘSEM WOŁOWYM   2 SZT. 

Alergeny: mleko, gluten, jaja, gorczyca, seler 

Składniki : mięso wołowe, mleko, mąka pszenna , jaja, bułka pszenna, bułaka 

tarta, jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natkapietruszki,  

por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : 

E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), przyprawa maggi 

 ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, ocet, 

wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat ), czosnek 

granulowany, olej ,pieprz czarny mielony, sól, majeranek 

 

 

NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM  2 SZT. 

Alergeny : gluten, jaja, mleko, gorczyca, seler 

Składniki : mleko, mąka pszenna, jaja, szpinak mrożony, masło śmietankowe, 

cebula, bułka tarta, olej,   przyprawa maggi ( woda, sól, glutaminian 

monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, 

ekstrakt drożdży, aromat), jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), sól , pieprz czarny 

mielony 

 

 

NUGGETSY Z KURCZAKA  150g 

Alergeny: jaja, mleko, gluten, orzechy, sezam, soja, gorczyca 

Składniki: filet z kurczaka, panierka panko 

( mąka pszenna, woda, drożdże, sól ), jaja, sól, pieprz czarny mielony 

 

 

 

 

 

OZORKI W SOSIE CHRZANOWYM  140G 

Alergeny: jaja, mleko, gorczyca 

Składniki: ozory wieprzowe, jogurt naturalny, majonez ( woda, olej 

rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, ocet spirytusowy, 

musztarda ( woda, ocet, spirytusowy, gorczyca, cukier, sól ), mleko 

odtłuszczone w proszku, żółtko jaja w proszku, ( 1,2 %), sól, cukier, guma 

ksantanowa, guma guar, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwas 

cytrynowy, karoteny, sacharyny, sol wapniowo- disodowa EDTA ) 

chrzan tarty ( chrzan ( 53 % ), woda, ocet spirytusowy, cukier, olej 

roślinny, mleko odtłuszczone w proszku, sól, błonnik pszenno- bambusowy, 

kwas cytrynowy, guma guar, guma ksantanowa ), sól, pieprz czarny mielony 

 



 

 

PLACKI ZIEMNIACZANE 4 SZT. 

Alergeny: gluten, jaja, seler, gorczyca 

Składniki : ziemniaki, cebula, jaja, mąka pszenna, olej rzepakowy,  

jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki,  

por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : 

E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), sól, pieprz czarny mielony 

 

 

 

 

POTRAWKA Z KURCZAKA 250G 

Alergeny: mleko, gluten,  gorczyca, seler 

Składniki : filet z kurczaka, bukiet warzyw mrożonych  kwiatowych  

( marchew, kalafior, brokuł ), jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, 

seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), mąka pszenna , 

cebula , olej rzepakowy, śmietana 18%, sól, pieprz czarny mielony, liść 

laurowy, ziele angielskie 

 

POŻARSKI KOTLET 120G 

Alergeny : gluten, jaja, seler, gorczyca 

Składniki:  mięso mielone drobiowe, jaja, bułka tarta, jarzyna mat  ( sól, 

marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń 

pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : 

ryboflawina- 1% ), sól, pieprz czarny mielony, olej rzepakowy 

 

 

 

 

 

PULPETY DROBIOWE  W SOSIE KOPERKOWYM 140G 

Alergeny : jaja, gluten, gorczyca, seler 

Składniki : mięso mielone z kurczaka, jaja, bułka tarta, mąka pszenna , 

śmietana 18%, koper, jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, 

natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, 

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), przyprawa 

maggi ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, 

ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat) , natka 

pietruszki, sól, pieprz czarny mielony  

 

 



 

 

ROLADKA Z FILETA Z PIECZARKĄ 120G 

Alergeny: gluten, jaja, gorczyca, seler 

Składniki : filet z kurczaka, pieczarki, cebula, jaja, bułka tarta , olej ,  
jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , 

kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, 

barwnik : ryboflawina- 1% ), pieprz czarny mielony, sól 

 

 

UDKO PIECZONE Z KURCZAKA 1SZT. 

Alergeny: gorczyca, seler 

Składniki: ćwiartka z kurczaka, jarzyna mat, jarzyna mat ( sól, marchew, 

pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, 

papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), 

Olej rzepakowy, sól 

 

 

 

SANDACZ SMAŻONY 140G 

Alergeny : gluten, seler, gorczyca 

Składniki: sandacz mrożony, mąka pszenna, przyprawa do ryb ( sól, czosnek, 

bazylia, gorczyca, imbir, cukier, tymianek, natka pietruszki, kwas 

cytrynowy, rozmaryn, cebula, olejek cytrynowy ) , 

Sól, pieprz czarny mielony 

 

 

 

 

 

SCHABOWY KOTLET 120G 

Alergeny: jaja, gluten 

Składniki : schab wieprzowy, mąka pszenna, jaja, bułka tarta pszenna, smalec 

wieprzowy 

 

 

SZASZŁYKI WIEPRZOWE Z SOSEM TZATZIKI  2SZT. 

Alergeny: mleko, gorczyca, seler 

Składniki: łopatka wieprzowa, pieczarki, papryka czerwona, cebula, cukinia,  

jogurt naturalny, ogórki szklarniowe, czosnek, oliwa z oliwek, sól, jarzyna mat  

( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, 

korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, 

barwnik : ryboflawina- 1% ), 



 

 

 

 

 

SZNYCEL DROBIOWY Z JAJKIEM SADZONYM 130G 

Alergeny: gluten, jaja, 

Składniki: filet z kurczaka, jaja, bułka tarta pszenna, sól, pieprz czarny mielony 

 

 

SZNYCEL Z INDYKA W PANIERCE CURRY 

Alergeny: gluten, jaja, gorczyca ,seler 

Składniki: filet z piersi indyka, jaja, bułka tarta, przyprawa curry, sól, pieprz 

czarny mielony, olej rzepakowy 

 

 

STEK  Z CEBULĄ  120G 

Alergeny: gluten, jaja, seler, gorczyca 

Składniki: mięso mielone z łopatki wieprzowej, cebula, bułka pszenna, mąka 

pszenna, jaja, jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek,  

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), przyprawa maggi 

 ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, ocet, 

wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat ),  

czosnek granulowany, olej rzepakowy, sól, pieprz czarny mielony 

 

 

 

SZTUKA MIESA W SOSIE PIECZARKOWYM  130g 

Alergeny : mleko, seler, gorczyca 

Składniki : mięso wieprzowe z karkówki, pieczarki, cebula, śmietana 18%, 
jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , 

kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek,  

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ),woda, czosnek, sól, 

sól peklowa, ziele angielskie, majeranek, olej rzepakowy 

 

 

 

 

 

 

 

 



STROGONOW 300g 

Alergeny: gluten, seler, gorczyca 

Składniki : mięso wołowe, cebula, pieczarki , jarzyna mat ( sól, marchew, 

pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, 

papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), 

przyprawa maggi  ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy 

disodowe, ocet, wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat ),  

mąka pszenna, papryka słodka, papryka ostra, sól, olej 

 

 

 

 

WĄTRÓBKA DROBIOWA  250G 

Alergeny: gluten 

Składniki: wątróbka drobiowa, mąka pszenna, cebula, sól 

 

 

 

 

WEGETARIAŃSKI KOTLET 120G 

Alergeny: mleko, jaja, gluten, seler, gorczyca 

Składniki : brokuły, kalafior, ser gouda, jaja, mąka kukurydziana, olej 

rzepakowy, jarzyna mat ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek,  

wzmacniacz smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), sól, pieprz czarny 

mielony 

 

 

 

 

 

 

 

WŁOSKI KOTLET 150G 

Alergeny: mleko, gluten, jaja, gorczyca , seler 

Składniki : mięso wieprzowe ze schabu, mleko, jaja, pieczarki, papryka, 

ketchup ( koncentrat pomidorowy78% , woda, cukier, ocet spirytusowy, sól, 

skrobia modyfikowana, przyprawy, substancje zagęszczające – guma guar, 

guma ksantanowa, kwas cytrynowy, aromat ), olej, rzepakowy, ser żółty, sól, 

pieprz czarny mielony 

 

 

 



WOŁOWINA W JARZYNACH  250 g 

Alergeny : gluten, seler, gorczyca 

Składniki : mięso wołowe z łopatki, marchew z groszkiem mrożona, kapusta 

biała , koper, mąka pszenna, przyprawa maggi 

 ( woda, sól, glutaminian monosodowy, rybo nukleotydy disodowe, ocet, 

wyciąg z lubczyku, glukoza, ekstrakt drożdży, aromat ), 

jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka pietruszki, por 

, kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz smak : E621- 

5%, barwnik : ryboflawina- 1% ), olej rzepakowy , papryka słodka mielona, 

czosnek granulowany, sól, pieprz czarny mielony 

 

ZRAZY WOŁOWE 2 SZT. 

Alergeny: gluten, gorczyca, seler  

Składniki : zrazowa wołowa, boczek wędzony parzony ( boczek wieprzowy, 

sól, białko sojowe, stabilizatory E452, substancja zagęszczająca E407, 

maltodekstryna, glukoza, ), cebula, ogórki kiszone, musztarda ( woda, 

gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, ocet winny, przyprawy ), mąka 

pszenna, majeranek, liść laurowy, olej, sól, pieprz czarny mielony 

 

 

ŻEBERKA W KAPUŚCIE KISZONEJ  250G 

Alergeny : gluten, seler, gorczyca 

Składniki: żeberka wieprzowe, mąka pszenna, kapusta kiszona, cebula,  

olej rzepakowy, jarzyna mat  ( sól, marchew, pasternak, cebula, seler, natka 

pietruszki, por , kapusta, korzeń pietruszki, papryka, czosnek, wzmacniacz 

smak : E621- 5%, barwnik : ryboflawina- 1% ),  


