lunch menu
WTOREK 04.05
Krupnik
Sznycel
z ziemniakami gotowanymi
i buraczkami na ciepło
CZWARTEK 06.05
Zupa pieczarkowa
Żeberka w sosie własnym
z ziemniakami gotowanymi
i surówką coleslaw

PONIEDZIAŁEK 03.05
Krem pomidorowy z grzankami
Pierś z kurczaka grillowana
z frytkami
i surówką z kapusty pekińskiej

codziennie
w godzinach
12.00-15.00

ŚRODA 05.05
Krem z białych warzyw
z grzankami
Dramstiki panierowane
z ziemniakami opiekanymi
i surówką z marchewki

17 zł

SOBOTA 08.05
Barszcz z jajkiem
Szynka pieczona w sosie własnym
z ziemniakami gotowanymi
i mizerią

PIĄTEK 07.05
Zupa ogórkowa
Ryba panierowana z frytkami
i surówką z kiszonej kapusty

NIEDZIELA 09.05
Rosół z makaronem
Kotlet schabowy
z młodymi ziemniakami
i młodą kapustą na ciepło

Zapraszamy i życzymy smacznego
Możliwość dowozu przy zamówieniu min. 40 zł
tel. 12 290 63 01
RESTAURACJA KLASZTORNA
DOMUS MATER
UL. SASKA 2C
KRAKÓW - PŁASZÓW

www.domusmater.pl/restauracja

menu
na wynos
w godzinach

12.00-19.30

PIEROGI I NALEŚNIKI:

Pierogi ruskie (10 szt.)

17 zł

Pierogi z mięsem (10 szt.)

17 z1

Naleśniki z maki orkiszowej

12 zł

ze szpinakiem (2 szt.)
Naleśniki z serem na słodko (2 szt)

12 zł

Z U P Y : Rosół 8 zł / Żurek 8 zł / Zupa dnia 8 zł
DANIA:
Dorsz panierowany z ziemniakami i kiszoną kapustą

28 zł

Nuggetsy z frytkami i surówką

20 zł

Danie dnia kuchmistrza

18 zł

Patelnia pełna warzyw

14 zł

Micha bigosu

12 zł

SAŁATKI:

Sałatka z kurczakiem

17 zł

Sałatka grecka

17 zł

Karkówka grillowana z sosem czosnkowym, z podsmażanymi ziemniakami i surówką

23 zł

Pierś z kurczaka grillowana z podsmażanymi ziemniakami i surówką

22 zł

Polędwiczki drobiowe w sosie kurkowym podawane z kaszą jaglaną i surówką

25 zł

Kotlet schabowy po płaszowsku z ziemniakami i zasmażaną kapustą

22 zł

Kotlet schabowy po płaszowsku z frytkami i surówką

22 zł

BOX RODZINNY:

Kotlet schabowy (3 porcje)

30 zł

Pierś z kurczaka grillowana (3 porcje)

30 zł

Nuggetsy (3 porcje)

30 zł

NAPOJE:

Pepsi / Mirinda / 7Up (0,5l) 5 zł

Słoik zupy dnia (0,9l)

18 zł

Słoik bigosu (0,9l)

24 zł

Frytki (3 porcje)

10 zł

Surówka (3 porcje)

10 zł

Woda gazowana / niegazowana (0,5l) 4 zł

Możliwość dowozu przy zamówieniu min. 40 zł
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie tel. 12 290 63 01
i przez stronę https://domusmater.pl/klasztorna
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