
DANIE STAŁE:

Chrupiące nuggetsy z 

piersi kurczaka w 

cieście sezamowym, 

frytki, surówki

Schabowy Rycerski, 

ziemniaki, surówki

Pierś kurczaka po 

parysku z mozarellą, 

ziemniaczki, surówki

Placki dyniowe z fetą

Ryż zasmażany z 

kurczakiem i 

warzywami, surówka

Placki ziemniaczane 

z sosem 

pieczarkowym, 

surówki

Wiosenna Zupa 

Jarzynowa

Zupa dyniowa z 

imbirem i pomarańczą

Zupa Paprykowa z 

kurczakiem

                    Zamówienia proszę składać telefonicznie, najpóźniej do godziny 16tej. Dostawa od 11:30. Akceptujemy płatności kartą.Lokal otwarty w godzinach 9:00 - 17:00. Dostawy realizowane w godzinach 11:00 - 17:00. Akceptujemy płatności kartą.
Do dań na wynos doliczane są pojemniki termiczne oraz zestaw sztućcy : 1 zł/szt.
Minimalna wartość zamówienia z darmową dostawą: 20zł (poniżej 20zł koszt dostawy to 5zł)

Wcześniejsze zamówienie pomoże nam lepiej planować trasy, a Wam zagwarantuje punktualną dostawę gorącego posiłku!

• Kotlet schabowy jak u babci, smażony na smalcu, podany z zasmażaną kapustą, ziemniaki opiekane, surówka

Schabowy po Polsku                                                                    14 PLN 

• Wielki kotlet schabowy zapieczony pod pieczarkami, duszoną cebulą i mozarellą, ziemniaki, surówki

MEGAKOTLET Schabowy po Kowalsku                                      16 PLN

• Duże krewetki w panierce z pikantnym sosem paprykowym, frytki bądź ryż, surówki

Krewetki w panierce XXL                                                             21 PLN

• Delikatnie grillowane polędwiczki wieprzowe z sezonowym sosem z sera pleśniowego lazur, ziemniaki bądź ryż, surówki

Polędwiczki wieprzowe z sosem serowym                               16 PLN

• Wielki placek ziemniaczany z solidną porcją gulaszu węgierskiego, kwaśna śmietana i surówka

Placek po Zbójnicku                                                                      16 PLN

• Chrupiące placki cebulowo-ziemniaczane z wiosennym twarogiem i łososiem wędzonym

Trójkątne placki cebulowo-ziemn. z twarogiem i łososiem    14 PLN

• Chrupiący filet z piersi kurczaka z ananasem i żółtym serem, frytki, surówki

Kurczak po Hawajsku                                                                     14 PLN

• Kotlet panierowany z piersi kurczaka pod jajkiem sadzonym, ziemniaki opiekane, surówki

Sznycel po Wiedeńsku                                                                   14 PLN

• Grillowane na oleju kokosowym polędwiczki drobiowe z pestkami dyni, ryżem jaśminowym i surówkami

Grillowane polędwiczki drobiowe z pestkami                           14 PLN

• Wielki kotlet z piersi kurczaka w chrupiącej panierce, ziemniaki opiekane lub frytki, sos majonezowy, surówka.

MEGAKOTLET z piersi kurczaka na chrupiąco                            16 PLN

Menu KORYTO SMAKÓW w lokalu oraz w dostawie:

Tydzień: 39/2017 od 25-09-2017 do 30-09-2017

Zamówienia: 22 299-20-92, 533567986

KORYTO SMAKÓW  UL. LEGIONÓW 52, 05-200 WOŁOMIN                      
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12 PLN

10 PLN

5 PLN

PONIEDZIAŁE
K

Schaboszczak 
na Chrupiąco, 

ziemniaczki, 
mizeria

Ryż smażony z 
kurczakiem i 
warzywami, 

surówka

Zupa Ogórkowa 
Babci Stasi

WTOREK

Pieczyste karkowe sos 
myśliwski, ziemniaki, 

surówki

Skrzydełka  kurczaka 
w cieście, 

ziemniaczki, surówka

Pieczarkowa

ŚRODA

Kurczak z 
megapanierką, puree 

ziemniaczane, surówka

Placki ziemniaczane z 
grillowanym bekonem

Barszcz 
Czerwony z 

uszkami

CZWARTEK

Karkówka szarpana z 
sezamem, ziemniaki, 

surówka

Naleśniki z 
kurczakiem, 
pieczarkami i 

kukurydzą

Zupa Koperkowa

PIĄTEK

Zrazy wieprzowe w 
sosie pieczeniowym, 

ziemniaczki, surówki

Ziemniaki pieczone z 
twarogiem i 

wędzonym łososiem

Krem z dyni z 
pestkami dyni i 

grzankami

SZNYCEL PO WIEDEŃSKU KURCZAK Z MEGAPANIERKĄ MEGAKOTLET PO KOWALSKU
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