LUNCH MENU
RESTAURACJA

26.04-09.05
DANIA MIĘSNE

PON.

Zupa pieczarkowa z makaronem
Kotlet a'la de'volaille z warzywami
i serem, ziemniaki, surówka

ORCHIDEA

10:00-16:00

DANIA JARSKIE

DANIE SZEFA

Krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym
Włoski omlet "Fritatta" z warzywami,
surówka

Schab wieprzowy z suszonymi
pomidorami, podany z kaszą
bulgur i zielonym groszkiem
19,00 zł

WT.

Barszcz ukraiński
Shoarma drobiowa, frytki,
sos czasnkowy, sałatka

Zupa z soczewicy
Kotleciki z kaszy gryczanej
i warzyw, sos pieczarkowy, surówka

Sycylijskie pulpeciki drobiowe
z makaronem "kolanka"
i sosem pomidorowym
18,00 zł

ŚR.

Zupa kalafiorowa z ziemniakami
i marchewką
Kotlet mielony, ziemniaki, buraczki

Podudzia kurczaka pieczone
z pieczarkami, fasolką i pomidorami
podane z ziemniakami opiekanymi

Krem z zielonego groszku
Krokiety z kapustą kiszoną,
sos pieczarkowy

18,00 zł

CZW.
PT.

SOB.

Zupa Riviera z drobiem
Karkówka pieczona z sosem,
kopytka, surówka

Zupa ogrodniczka
Ryba w cieście piwnym, frytki,
surówka

Krem z czosnku z boczkiem
Kotlet schabwy, ziemniaki,
kapusta zasmażana

Krem ze szparagów z grzankami
Tagliatelle z brokułami
i tuńczykiem

Gyros z kurczaka z sosem
tztatziki, frytki, sałatka
ze świeżych warzyw
18,00 zł

Krem pomidorowo-paprykowy
z nutą ricotty
Spaghetti z sosem pomodoro z cukinią,
papryką i oliwkami

Zupa z białych warzyw
Risotto z warzywami, surówka

Enchilada z rybą morską
tortilla z warzywami i rybą, zapiekana
pod wędzonym serem z nachos BBQ
i surówką Colesław
22,00 zł
Panierowane krokiety z pieczonym
mięsem z sosem borowikowym,
surówka z kiszonej kapusty
18,00 zł

NIEDZ.

Rosół z makaronem
Medalion ,,Cordon Bleu",
ziemniaki opiekane, surówka

Zupa

Krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
Naleśniki czekoladowe
z serem waniliowym
z rodzynkami i żurawiną

Łosoś z pieca /100 g/ na salsie
warzywnej podany z ryżem czarno
białym i surówką wykwintną

6,50 zł

II danie

15,00 zł

Zestaw dnia

19,00 zł

ZAMÓWIENIA 518 308 912

24,00 zł

DODATKOWO CODZIENNIE
PIEROGI
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

12 szt./13,00 zł 25,00 zł/kg

PAKIET LUNCHOWY

i grzybami
Pierogi ze szpinakiem

12 szt./13,00 zł /25,00 zł/kg

10 dni (zupa + II danie)
10 dni (tylko II danie)
5 dni (zupa + II danie)

SAŁATKI
Sałatka z tuńczykiem

16,00 zł

(tuńczyk, seler naciowy, pomidor,zielony dresing)

Sałatka z grillowanym
kurczakiem

16,00 zł

DOWÓZ DO KLIENTA

(grillowany kurczak na sałatkach zielonych,
prażony słonecznik,pomidorki, sos)

W GODZINACH
10:00 - 16:00

DESERY

MINIMALNA KWOTA

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

DO 3 KM - 30,00 ZŁ
POWYŻEJ 3 KM - 50,00 ZŁ
DOSTAWA - GRATIS

KOKTAJLE
Koktajl ze szpinakiem / 400 ml

ZAMÓWIENIA:

20,00 zł

(szpinak, gruszka, banan, cynamon, kardamon, jogurt naturalny)

Koktalj z selerem naciowym / 400 ml

25,00 zł

(seler naciowy, kiwi, jabłko, siemie lniane, woda mineralna Borjomi)

Koktajl ze śweiżej pokrzywy / 400 ml

(świeża pokrzywa, nać pietruszki, banan, grapefruit, imbir, woda)

22,00 zł

RESTAURACJA ORCHIDEA
UL. PODWISŁOCZE 48,
35-309 RZESZÓW

DODATKOWO
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

www.facebook.com/Hotele.Prezydenckie
www.hoteleprezydenckie.pl

