… Sprawdź na www.365obiadow.pl
i zamów tel. 22 412 06 12 …

Zupa 5 zł
Zestaw Malucha 12 zł*
Zestaw Dnia 16 zł*
Zestaw Premium 18 zł*
*Oferta ważna od poniedziałku do piątku w lokalu, na wynos i z dostawą

STAŁE MENU DANIA OBIADOWE
polędwiczki wieprzowe w sosach (kurkowym, serowym, z zielonego pieprzu) 17 zł
kotlet devollay 15 zł
kotlet schabowy 13 zł
kotlet chrupiący kurczak 13 zł
filet z kurczaka grillowany pod warzywami i mozzarellą 15 zł
filet z kurczaka grillowany z masłem ziołowym 13 zł
roladki drobiowe ze szpinakiem lub z suszonymi pomidorami i mozzarellą 15 zł
filet panierowany z mintaja / łososia 13 zł
ryba z pieca w sosie brokułowym 13 zł
gołąbek 12 zł

Domowe smaki na październik :
Kotlet mielony z marchewką i groszkiem lub wybraną surówką i
ziemniakami

13,90 zł
z dostawą

oferta ważna w poniedziałki, wtorki i środy

HAPPY HOURS (od pon do pt) : 17-19
do zestawu Premium zupa dnia gratis*

WEEKEND HAPPY HOURS
w godz 17-19 drugi obiad za 50%

KUBUŚ PLAY PIRAMIDKA gratis w każdą
sobotę i niedzielę do obiadu dla każdego malucha**

ul. Wąwozowa 31 tel. 22 412 06 12
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**Oferty ważne do 31.10.2010 lub do wyczerpania zapasów.
Promocje nie łączą się ze sobą.

oferta ważna tylko w dostawie i na wynos

Do każdego zestawu obiadowego
kawałek domowego ciasta w cenie 0,90 zł**
DODATKI (4 zł): ziemniaki, ryż, ziemniaki pieczone, kopytka, frytki, marchewka z groszkiem,
buraczki, kapusta zasmażana; ryż z warzywami (5 zł); dodatkowy sos (1zł).
SURÓWKI (3 zł): mizeria, marchewka z jabłkiem, kapusta biała z marchewką, kapusta
czerwona, sałata lodowa, kapusta pekińska z porem i jabłkiem, kapusta kiszona.

SAŁATKI OBIADOWE
GRECKA (pomidor, ogórek, słodka papryka, cebula, feta, oliwki, sos) 13 zł
Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM (grillowany kurczak, ser pleśniowy, kukurydza, pomidor,
cebula, sos) 13 zł
Z TUŃCZYKIEM (tuńczyk, sałata, pomidor, ogórek, jajko, sos) 13 zł
Z WĄTRÓBKĄ (sałata, wątróbki, cebula czerwona, maliny, sos malinowy) 16 zł
Z GRILLOWANYMI POLĘDWICZKAMI (sałata, grillowane polędwiczki, feta, warzywa) 19 zł

PIEROGI I NALEŚNIKI
pierogi ruskie, z mięsem, z kapustą i z grzybami, ze szpinakiem 12 zł
pierogi (na słodko) z wiśniami, z serem białym 12 zł
naleśniki ze szpinakiem i mozzarellą 12 zł
naleśniki : z serem i musem owocowym, z serem i makiem, z serem i pomarańczą 12 zł
placki ziemniaczane 8,00 zł, z gulaszem / z sosem grzybowym 15 zł

NAPOJE

cola cola, fanta, sprite 0,5l - 4 zł

sok tymbark 200ml - 3,5 zł

Mapka dojazdowa

Na terenie Ursynowa przy zamówieniu powyżej 30,00 zł dostawa gratis.
UWAGA!!! Przy dostawie możliwa płatność kartą kredytową.

