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DOWÓZ NA TERENIE ŁĘCZNEJ GRATIS! 
MINIMALNY KOSZT ZAMÓWIENIA 20 ZŁ! 

 
Od poniedziałku do piątku Danie Dnia! 

Zupa + danie główne w cenie 19 zł 

 

Zupy 

Rosół z makaronem / Pomidorowa     7 zł 
Flaki           9 zł 
Żur staropolski         9 zł 
Krem pomidorowy z serem feta      9 zł 
 

Sałatki 
Grecka          22 zł 

(mix sałat, pomidor, cebula, ogórek, papryka, ser favita, sos vinegre, oliwki) 
 

Sałatka Cezar         24 zł 

(sałaty kolorowe, pomidor, papryka, ogórek, kurczak grillowany, sos serowo-czosnkowy) 

 

Dania Fast Food 

Big Burger 100% Wołowiny       23 zł 
(podawany z frytkami) 

 

Shoarma z kurczaka        21 zł 
(podawana z frytkami i surówką z sosem czosnkowym) 
 

Pizza margherita (ser, sos)       17 zł 
średnica 36 cm 
 
Pizza firmowa         24 zł 
średnica 36 cm 
(ser, sos, kurczak, pieczarki, kukurydza) 
 

Pizza kompozycja własna       margherita+dodatki 

(ser, sos, dodatek mięsny 3 zł, dodatek warzywny 2 zł) 
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Przekąski 
Tatar z polędwicy wołowej       26 zł 

(podany z ogórkiem, pieczarkami, masłem, cebulą, skwarkami, musztardą i żółtkiem) 

 

Tradycyjny śledź z cebulą       14 zł 

(podawany z masłem i pieczywem) 
 

Dania główne 

Półmisek Szefa -*porcja na 5 os.      79 zł 

(karkówka pieczona, filet drobiowy faszerowany, żeberka pieczone po cygańsku, jajko sadzone, mix ziemniaczany, 
warzywa z wody, surówka biała, pikle, sos czosnkowy, sos chili) 
 

Pierś z kurczaka nadziewana szynką i serem w sosie czosnkowo-ziołowym 27 zł 
(z szyszkami ziemniaczanymi i fasolką szparagową)  
 

Schabowy po lubelsku       23 zł 

(z frytkami i kapustą zasmażaną) 
 

Grillowana lub panierowana pierś z kurczaka   24 zł 

(podana z ryżem i warzywami z wody) 
 
Placek po węgiersku        25 zł 
(placek ziemniaczany z sosem węgierskim i śmietaną) 
 

Sandacz z sosem winno-szafranowym     30 zł 
(z kopytkami opiekanymi i szpinakiem) 
 

Filet z łososia w plastrach boczku     30 zł 
(z ryżem i warzywami z wody) 
 

Naleśniki z grillowanym kurczakiem i warzywami   19 zł 
(podawane z musem pomidorowym) 
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Dania dla dzieci 
Spaghetti z sosem Napoli       12 zł 
Nuggetsy z frytkami i ketchupem      14 zł 

 
Dania jarskie 

Naleśniki ze szpinakiem zapiekane serem    18 zł 

 

Pierogi ze szpinakiem i masłem      17 zł 

 
Pierogi z kapustą i grzybami      16 zł 

   
Pierogi ruskie ze śmietaną       14 zł 

(w wersji chrupiącej lub tradycyjnej) 
 

Makarony 

Penne ze szpinakiem w sosie śmietanowym    21 zł 

 

Tagliatelle z kurczakiem i cukinią      21 zł 

 

Spaghetti Carbonara        19 zł 
(sos śmietanowy z boczkiem, parmezanem i żółtkiem) 
 

Spaghetti Bolognese        19 zł 
(sos pomidorowo-mięsny) 

 


