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Bezpłatna dostawa zamówień o wartości powyżej 20zł, zamówienia o wartości do 20 zł - koszt dostawy 5zł.  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.

dowolna zupadowolna zupadowolna zupadowolna zupadowolna zupa

Menu KORYTO SMAKÓW w lokalu oraz w dostawie:

Daty:  od  10-06-2019 do  14-06-2019

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

WTOREK

Pulpety z sosem 
koperkowym na kaszy 

pęczak, surówki

Schabowy po 
Kowalsku z pieczarkami 

pod mozarellą, ziemniaczki, 
surówki

PONIEDZIAŁEK ŚRODA

Grillowana z papryką i 
cebulą kiełbasa 

chorizo, młode ziemniaczki 

z koperkiem, surówka

CZWARTEK PIĄTEK

Leczo paprykowe        z 
kurczakiem, ryż 

jaśminowy, surówki

Ryż zasmażany po 
tajsku z duszoną 

wołowiną, grillowane 
warzywa

Schaboszczak na 
smalczyku, 

ziemniaczki, surówki -
17zł

Pielmieni Ukraińskie
tradycyjne, delikatne 
pierożki z mięsnym 

farszem i śmietanką, 
surówki - 19zł

MegaKotlet Chrupiący 
z piersi kurczaka, sos 
śmietanowy, frytki, 

surówka - 19zł

Befsztyk Wołowy pod 
cebulką, opiekane 

ziemniaczki, ogórek kiszony, 

surówka - 24zł

Kurczak FIT, grillowana 
pierś z olejem kokosowym i 

pestkami dyni, ryż 

jaśminowy, surówka - 15zł

codziennie 
w lokalu i w 
dostawie:

Pierś kurczaka po 
Parysku z mozarellą, 
ziemniaczki, surówka

Węgierska Fasolowa z 
kiełbaską

Gazpacho - hiszpański chłodnik z 
pomidorów z oliwkami

Żurek z białą 
kiełbasą

Truskawkowo - malinowa zimna zupa 
owocowa z makaronem

zupa (450ml): 
6zł

Pieczone Udka 
Kurczaka z ryżem

zasmażanym z warzywami, 
surówki

Pieczyste Karkowe pod 

sosem pieczarkowym, 
ziemniaczki, surówka

Naleśniki z kurczakiem 

gyros warzywami i sosem 
czosnkowym

Pierś kurczaka
a`la caprese z mozarellą i 

pomidorami, ziemniaczki, 
surówka

Bitki Wieprzowe w 
sosie własnym, 

kopytka, surówka

Schaboszczak po 
Góralsku z oscypkiem i 

żurawiną, ziemniaczki, 
surówka

Kotlety ziemniaczane z 

dorszem i sosem 
pieczarkowym, surówka

Devolay tradycyjny z 
masełkiem 

czosnkowym, frytki, 

surówka

Mielony pod cebulką, 
ziemniaczki, mizeria

13zł 13zł 13zł 13złZESTAW 
DNIA 

II danie + zupa

(250ml)

16zł

danie dnia: 
15zł

danie dnia: 
15zł


