za WPROWADZILIŚMY PŁATNOŚĆ KARTĄ U DOSTAWCY MENU LUNCHOWE TYGODNIOWE 12.02.18r -16.02.18r. WPROWADZILIŚMY PŁATNOŚĆ KARTĄ U DOSTAWCY
Restauracja Szkatuła ul.Narutowicza 22 (obok salonu Orange)

Zamówienia przyjmujemy w godzinach 9:00-19:00
telefonicznie: 815340336

Zamówienia z dostawą realizujemy w godzinach 10:00-22:00 Pon.- Pt.
W lokalu w godzinach 10:00-22:00 Pon.-Pt.

Minimalne zamówienie przy dostawie gratis w strefie wynosi 20zł poza strefą 30zł Poniżej minimum dostawa 5zł lub 8zł

Dla wygody naszych Klientów Dowozimy codziennie w godzinach pracy lokalu!!!
Menu lunchowe oraz więcej propozycji również na stronie: WWW.SZKATULA.NET oraz na WWW.FACEBOOK.COM/RESTAURACJASZKATULA

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek

Zupa 3 ,50zł
Rosół z
makaronem
400ml

Krupnik na
wędzonce
400ml

Dania główne +Dodatki do dań 12,50 zł
Pierś drobiowa
panierowana 160g

Schab pieczony z sosem
z runa leśnego 160g

Kompot owocowy 0,2l- 2,50zł*

Calzone z sosem
pomidorowym, serem,
kurczakiem i
kukurydzą
(dodatki płatne po 4zł)

Sałatka z grillowanym
kurczakiem i bułeczką
firmową
(dodatki płatne po 4zł)

Pekińska z papryką
ogórkiem z sosem vinegret
200g
Pomidory z cebulką i
śmietaną 200g

Ziemniaki gotowane z masłem
200g

Polędwiczki drobiowe z
grilla z sosem
brokułowo kaparowym
160g

Pierogi z mięsem polane
skwarkami 8szt
(Jeden dodatek płatny 4zł)

Mizeria 200g

Ziemniaki tłuczone z masłem
200g
Talarki ziemniaczane 150g

Biała kapusta z marchewką
i sosem ogrodowym 200g

Marchewka z jabłkiem i
Sałatka z grillowanym
chrzanem 200g
bakłażanem, awokado,
Czerwona kapusta z jabłkiem
serem pleśniowym i
cebulką i musztardą 200g
bułeczką firmową
(dodatki płatne po 4zł)
Biała kapusta z ogórkiem
Filet drobiowy z grilla
Sałatka z pieczonym
zapiekany z suszonymi burakiem ricottą, kurczakiem kiszonym i marchewką 200g
200g
Buraczki zasmażane
200g
pomidorami bazylia i
oraz bułeczką firmową
mozarellą 160g
(jeden dodatek płatny 4zł)

Krem
Filet drobiowy z grilla z Filet z miruny zapiekany
pomidorowy z pieczarkami duszonymi w
z porem duszonym,
płatkami chili i
śmietanie z pietruszką
koperkiem na winie ze
pesto bazyliowym
160g
śmietanką 160g
400ml
Żurek z jajkiem
400ml

Schab przeplatany
boczkiem i cebulą z
sosem pieprzowym
160g

Krem szpinakowy
z groszkiem
ptysiowym
400ml

Pierś faszerowana
suszonymi pomidorami
i serem fetą
160g

Filet z miruny
panierowany
160g

Naleśniki ze szpinakiem i
ricottą zapiekane z serem
350g
(jeden dodatek płatny 4zł)

Marchewka gotowana z
groszkiem 200g
Kapusta kiszona 200g

Frytki 150g

Księżyce ziemniaczane 150g
Ziemniaki gotowane z masłem
200g
Talarki ziemniaczane 150g
Ziemniaki tłuczone z masłem
200g
Frytki 150g
Ziemniaki gotowane z
masłem 200g

Zachęcamy do spróbowania naszej pizzy prosto z pieca szczegóły na odwrocie!!!
*tylko w lokalu *więcej informacji u obsługi restauracji oraz na stronie internetowej www.szkatula.net

