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

Menu KORYTO SMAKÓW na wynos oraz w dostawie:

Daty:  od  06-09-2021 do  10-09-2021

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

WTOREK

Tradycyjny Kotlet 
Mielony pod cebulką  

ziemniaczki, mizeria

Devolay z masłem 
czosnkowym, 

ziemniaczki, surówki

PONIEDZIAŁEK ŚRODA

Schaboszczak a`la 
Pizza Carbonara, z 

sosem śmietanowym i 

wędzonym boczkiem, 

MegaFrytki belgijskie

CZWARTEK PIĄTEK

Burger z Szarpaną 
Kaczką, sosem 

wiśniowym i 
dodatkami, frytki 

belgijskie

MegaKartacze z 
mięsem i okrasą, 

buraczki zasmażane

MegaSchaboszczak na 
smalczyku, ziemniaczki, 

ogórki kiszone - 23zł

Połówka Kurczaka z 
rożna, mega frytki 

belgijskie, sos tatarski - 23zł

Burger z szarpanym 
mostkiem wołowym, sosem 
bazyliowym i dodatkami, frytki 

belgijskie - 23zł

MegaPierś na 
Chrupiąco sos tatarski, 

frytki belgijskie - 23zł

codziennie 
na wynos i w 

dostawie:

MegaBurrito z 
mięsnym chilli con 

carne, frytki, sałatka 
meksykańska

Żurek Polski z białą kiełbasą Pyszna Zupa Pieczarkowa
Barszcz Czerwony z uszkami z 

mięsem

Duża Zupa dnia:

(500ml): 10zł

MegaKaszanka        z 
grilla, z jabłkami i 

cebulką, ziemniaczki 
opiekane, musztarda

Kopytka Domowe 
pos sosem 

pieczarkowym z serem 
mascarpone, surówki

Sznycel Drobiowy 
po Wiedeńsku, z 

jajeczkiem sadzonym, 
ziemniaczki, surówki

FISH`N`CHIPS, 
chrupiące nuggetsy z 

miruny z frytkami 
belgisjkimi, sos tatarski, 

surówka

Plince z Pomoćką, 
placki ziemniaczane z 

grillowaną szynką i sosem 
twarogowym, surówka

Schaboszczak 
Chrupiący pod cebulką, 

frytki, mizeria

Kiełbaski z Patelni
pod sosem 

musztardowym, 
ziemniaczki opiekane, 

surówka

Schaboszczak po 
Francusku, 
marynowany w 

musztardzie francuskiej, 
pod rukolą, ziemniaczki, 

surówki

MegaNuggetsy a`la 
KFC, sos tatarski, frytki 

belgijskie, surówka

danie dnia: 

18zł

Frytki Belgijskie zapieczone z mozarellą, sos tatarski  - 10zł


