Restauracja Orchidea
Lunch Menu
Oferta ważna
od 8 do 21 marca

Poniedziałek - Niedziela
10:00 - 16:00

Zupa dnia - 6,50 zł

DANIA MIĘSNE

19

PLN
ZESTAW
DNIA

Danie dnia - 15,00 zł

PONIEDZIAŁEK

Krem z brokułów
Eskalopki z drobiu w prażonych migdałach,
ziemniaki, surówka

DANIA JARSKIE
Krem z dyni
Naleśniki z serem, brzoskwiniami
i rodzynkami

WTOREK
Krem pomidorowo-paprykowy
Kotlet mielony, ziemniaki, buraczki
Zupa jarzynowa
Karkówka pieczona w sosie myśliwskim,
ziemniaki, surówka
Zupa riwiera
Shoarma drobiowa, frytki, sos
czosnkowy, sałtka
Zupa pieczarkowa z makaronem
Sola zawijana z suszonymi pomidorkami,
ryż, jarzyny gotowane
Barszcz czerwony z uszkami
Medalion Cordon Bleu, frytki, surówka

ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

Zupa ogrodniczka
Kluski śląskie z sosem pieczarkowym,
surówka
Krem z borowików
Penne ze szpinakiem i suszonymi
pomidorkami
Zupa pomidorowa
Papryka faszerowana z kaszą gryczaną
i warzywami, surówka
Zupa kalafiorowa
Smażony ser w panierce, frytki, sałatka

SOBOTA

Zupa z soczewicy
Risotto z warzywami, surówka

NIEDZIELA
Rosół z kołdunami
Zraziki z drobiu ze szpinakiem,
łódeczki ziemniaczane, sałatka

Krem z pomidorów
Pierogi ze szpinakiem i serem feta, surówka

ZAMÓWIENIA 518 308 912

DODATKOWO CODZIENNIE
Ciasta własnego wyrobu
Szarlotka - 6,00 zł/szt. / 36,00 zł/kg
Sernik tradycyjny - 6,00 zł/szt. / 36,00 zł/kg
Ciasto mocno czekoladowe - 6,00 zł/szt. / 36,00 zł/kg

Pierogi ruskie - 12 szt./12,00 zł / 25,00 zł/kg
Pierogi z mięsem - 12 szt./13,00 zł / 25,00 zł/kg
Pierogi z kapustą kiszoną i grzybami - 12 szt./13,00 zł 25,00 zł/kg
Pierogi ze szpinakiem - 12 szt./13,00 zł /25,00 zł/kg
Sałatka z tuńczykiem (tuńczyk, seler naciowy,
pomidor,zielony dresing) -16,00 zł
Grillowany kurczak na sałatkach zielonych, prażony słonecznik,
pomidorki, sos - 16,00 zł
Frytki z parmezanem i ketchupem - 12,00 zł
Shoarma drobiowa, frytki, sos czosnkowy, sałatka - 17,00 zł
Placki ziemniaczane z sosem węgierskim, surówka - 16,00 zł

DOWÓZ DO KLIENTA W GODZINACH 10:00 - 16:00
MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA DO 3 KM - 30,00 ZŁ
POWYŻEJ 3 KM - 50,00 ZŁ
DOSTAWA - GRATIS
RESTAURACJA ORCHIDEA
UL. PODWISŁOCZE 48

35-309 RZESZÓW

www.facebook.com/hotelprezydencki.pl
www.hoteleprezydenckie.pl

