
Nie masz weny 
do gotowania? 
Zamów jedzenie w Focus Hotel Poznań, 
a my podwieziemy Ci je pod same drzwi

Śniadanie 
 
Obiad jednodaniowy 

Obiad dwudaniowy 

Zestawy dowozimy za darmo do biur i domów w promieniu 5 km od hotelu. 
Mieszkasz lub pracujesz dalej? Skontaktuj się z nami, wycenimy dostawę.

W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy: 
n.wroblewska@focushotels.pl 
lub telefoniczny: +48 885 852 636

10 zł

15 zł

1990 zł

zobacz menu



MENU ŚNIADANIOWE
SAŁATKI:

1. Z serem typu Feta

Sałata/pomidor/ogórek/ papryka/oliwki/cebula/ser typu feta/sos vinaigrette

2. Sałatka wegetariańska

Sałata/pomidor/papryka/oliwki/cebula/groszek cukrowy/ogórek/sos vinaigrette

3. Sałatka z łososiem wędzonym

Sałata/pomidor/ogórek/papryka/cebula/oliwki/łosoś wędzony/sos vinaigrette

4. Sałatka z kurczakiem

Sałata/pomidor/papryka/ogórek/cebula/grillowany kurczak/sos ziołowy

5. Sałatka z serem halloumi

Sałata/cukinia/bakłażan/pomidor/cebula/halloumi/vinaigrette balsamiczny

KANAPKI:
1. Kanapka z mięsem

Bagietka/wędlina wieprzowa/ogórek kiszony/papryka/sos majonezowo – ziołowy/sałata

2. Kanapka z serowa

Bagietka/ser żółty/ser pleśniowy/twaróg/pomidor/ogórek/sałata

3. Kanapka z bekonem 

Bagietka/bekon/jajko gotowane/pomidor/ogórek/sałata/sos musztardowy

4. Kanapka z warzywami

Bagietka/sałata/pomidor/ogórek/papryka/cebula/pesto

5. Kanapka z hummusem

Bagietka/hummus/sałata/ogórek/papryka/pomidor/cebula



PONIEDZIAŁEK 01.03

Krem kalafiorowy

Żołądki drobiowe / sos koperkowy / ziemniaki gotowane / bukiet warzyw

Kopytka / sos śmietanowy / sezonowe warzywa

WTOREK  02.03

Kapuśniak na wędzonce

Skrzydełka w ostrej marynacie / frytki / sałaty

Placki ziemniaczane / sos musztardowy / pieczone warzywa

ŚRODA 03.03

Gulaszowa

Wątróbka drobiowa /ziemniaki pieczone / surówka z kiszonych ogórków

Makaron / pesto / warzywa

CZWARTEK 04.03

Zupa z soczewicy

Pulpety / sos pieczarkowy / kasza/buraczki

Naleśniki z serem i owocami

PIĄTEK 05.03

Zupa pomidorowa

Morszczuk / ryż / sos szpinakowy / brokuły

Placuszki warzywne / sos pomidorowy z cieciorką

MENU OBIADOWE  1.03–7.03



PONIEDZIAŁEK 08.03

Krem ziemniaczany z boczkiem wędzonym

Bitki wieprzowe / pieczarki / ziemniaki puree / kalafior

Lasagne warzywna / sos pomidorowy

WTOREK  09.03

Zupa jarzynowa

Medalion ze schabu / surówka z kapusty / ziemniaki gotowane z koperkiem

Makaron z warzywami / pesto

ŚRODA 10.03

Zupa szczawiowa z jajkiem

Pieczeń rzymska / kasza pęczka / buraczki

Cukinia faszerowana serem feta i soczewicą

CZWARTEK 11.03

Rosół z makaronem

Sznycel / frytki / pieczone warzywa korzeniowe

Pierogi ruskie

PIĄTEK 12.03

Żurek z jajkiem

Filet z kurczaka / pieczone ziemniaki / gotowana marchewka

Placki ziemniaczane / sos serowy / grillowane warzywa

MENU OBIADOWE 8.03–12.03
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