Menu KORYTO SMAKÓW w lokalu oraz w dostawie:
Daty: od

14-10-2019 do 18-10-2019

Zamówienia: 22

`

299-20-92

KORYTO SMAKÓW UL. LEGIONÓW 52, 05-200 WOŁOMIN

ZESTAW
DNIA
II danie + zupa
(250ml)

18zł
danie dnia:
16zł

danie dnia:
16zł

PONIEDZIAŁEK 14zł

w lokalu i w
dostawie:

zupa (500ml):
8zł

14zł

Spaghetti
w delikatnej panierce z Carbonara z jajkiem
sadzonym i
mozarellą, ziemniaczki,
szczypiorkiem
surówka
Pierś po Parysku,

dowolna zupa

dowolna zupa

ŚRODA

14zł

Kotlety
ziemniaczane
faszerowane kiełbaską
po chłopsku, surówka
dowolna zupa

Karkówka Szarpana
Mega Tortilla po
z sezamem i chilli, meksykańsku, frytkami
musztardzie francuskiej. i
rukoli, ziemniaczki,
surówka

Pieczona Noga
Kurczaka

Klasyczny
schaboszczak na
smalczyku,
ziemniaczki, surówki 16zł

ziemniaczki, surówka

Chrupiący Curry
Kotlet z piersi
kurczaka, sos
czosnkowy,
ziemniaczki, surówki

MegaPierś na
Chrupiąco, frytki,
sos czosnkowy,
surówka - 19zł

Krem z pieczonej dyni z
prażonymi pestkami

i nachosami, surówka

MegaSchabowy a`la
peperoni, z kiełbaską
pepperoni, sosem
pomidorowym i
mozarellą, frytki

CZWARTEK

PIĄTEK

ziemniaczki, mizeria

makaron, surówki

dowolna zupa

dowolna zupa

Sztuka mięsa z
szynki w sosie
chrzanowym,
kopytka, surówka

Tradycyjne Pyzy z
mięsem i okrasą,

Sznycel z piersi
kurczaka po
wiedeńsku, z

Nuggetsy z miruny,

14zł
Tradycyjny kotlet Panierowana pierś
mielony pod cebulką, kurczaka, bazyliowy

Schaboszczak po
Francusku, w

faszerowana
pieczarkami, domowe
frytki, surówka

codziennie

WTOREK

jajeczkiem sadzonym,
ziemniaczki, surówki

Placek po Zbójnicku,
mega placek
ziemniaczany z gulaszem
węgierskim, surówka 19zł

Kotlety z
panierowanych
boczniaków, ryż
jaśminowy, surówki 19zł

Grochówka Wojskowa z kiełbaską

zielona sałatka

ziemniaczki sos
śmietanowy,surówka

MegaSałatka z
grillowanymi
krewetkami i słodkim
sosem chilli z
czosnkiem - 19zł

Żurek z białą kiełbaską

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.

