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Bezpłatna dostawa zamówień o wartości powyżej 20zł na terenie Wołomina, zamówienia o wartości do 20 zł - koszt dostawy 5zł. Koszt dostawy poza wołomin 3zł.                                                      

Opcja Hot 2zł. Do II- go dania  na wynos doliczany jest koszt pojemników termicznych, torebek foliowych i sztućcy: 1 zł/szt. Akceptujemy płatności kartą. Dostawy w godzinach 9:00 - 17:00. 

Zamówienia przyjmujemy do 16tej. Ilość dań ograniczona.

Menu KORYTO SMAKÓW w lokalu oraz w dostawie:

Daty:  od  24-02-2020 do  28-02-2020

Zamówienia: 22 299-20-92 
KORYTO SMAKÓW  UL. LEGIONÓW 52, 05-200 WOŁOMIN                      

WTOREK

Naleśniki z 
kurczakiem i 

warzywami, zapieczone 

pod mozarellą, surówka

Lasagne Bolognese 
pod beszamelem, 

zielona sałatka

PONIEDZIAŁEK ŚRODA

Kurczak Gyros 
Soczysty, sos 

czosnkowy, frytki, 
surówka

CZWARTEK PIĄTEK

Pierś Panierowana 
marynowana w 

jogurcie, ziemniaczki, 
surówki

Schaboszczak po 
Kowalsku, z 
pieczarkami i 

mozarellą, ziemniaczki, 
surówki

Schaboszczak 
na smalczyku, 
ziemniaczki, 

surówki 18zł

Żeberka 
pieczone w 
marynacie 

BBQ, 
ziemniaczki 
opiekane, 

surówki - 18zł

Ziemniaki 
owinięte 

bekonem, 
pieczone w folii 
podane z gzikiem 
szczypiorkowym, 
surówki - 18zł

Placek po 
Zbójnicku 

placek 
ziemniaczany z 

gulaszem 
węgierskim, 

surówka - 18zł

Wątróbka 
drobiowa z 

cebulką i 
pieczonymi 
jabłkami, 

ziemniaczki, 
surówki - 16zł

Sałatka a`la Cezar, 
z grillowaną piersią 

kurczaka, 
grzankami i sosem 
śmietanowym - 16zł

codziennie 
w lokalu i w 
dostawie:

Polędwiczki 
wieprzowe w sosie 

kurkowym, 
ziemniaczki, surówka

Flaczki drobiowe z boczniaków Tajska zupa curry z kurczakiem i 
mlekiem kokosowym

Zupa Gulaszowa Węgierska
zupa (250ml): 4zł

zupa (500ml): 8zł

Szynka w sosie 
grzybowym,

ziemniaczki,surówki

MegaNuggetsy a`la 
KFC, sos majonezowy, 

, frytki, surówki

Staropolska Baba 
ziemniaczana z 

boczkiem i kiełbasą, 
sałatka

Penne z sosem 
grzybowym i 

pulpecikami 

wieprzowymi, sałatka

Rybka 
panierowana, sos 

czosnkowy, 
ziemniaczki, surówka

Schaboszczak 
marynowany w mleku i 

cebuli, ziemniaczki, 
surówki

Pierś grillowana 
zapiekana z serem i 

nachosami, 
ziemniaczki opiekane, 

surówki

Kiełbasa z grilla pod 
jajeczkiem sadzonym i 
cebulką, ziemniaczki, 

surówka

Karkówka 
długoduszona w sosie 
własnym, ziemniaczki, 

surówki

danie dnia: 

14zł

danie dnia: 
16zł

danie dnia: 
16zł

MEGA PORCJA!!! 
POWIĘKSZ KAŻDĄ PORCJĘ DO 

ROZMIARU MEGA!
+ 5 ZŁ / DANIE


