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Proponujemy różne warianty lunchu obiadowego. Każdy z nich możemy dostarczyć w naczyniach 
jednorazowych zgrzewanych lub wyeksponować na podgrzewaczach z możliwością 
samodzielnego nakładania lub przez obsługę Food Passion.  

Na życzenie klienta każda oferta jest modyfikowalna. Zapraszamy do skorzystania z gotowych 
ofert przedstawionych poniżej lub przesłanie zapytania o ofertę indywidualną. 

Oferta ważna do dnia 30.09.2019 r 

Zestaw I  - Lunch ekspresowy (przykłady dań)  

Kotlet mielony, ziemniaki opiekane, marchewka z groszkiem 

Chilli con carne, ryż curry,  świeże surówki 

Tradycyjny schabowy, ziemniaki z wody z koperkiem, buraczki na ciepło 

Gulasz wieprzowy, kasza, kapusta kiszona 

Makaron w sosie bolognese zapiekany z serem 

Placki warzywne, zestaw surówek 

Pierogi ruskie/ pierogi z twarogiem/ pierogi z mięsem 

Pierś po francusku, ziemniaki purée,  mix sałat w ziołowym winegrecie 

Cena od 17 zł netto za danie 

 

Zestaw II - Lunch z zupą (przykłady zestawów)  

Zupa brokułowa. Kotlet pożarski, ryż curry, świeża surówka. 

Zupa jarzynowa. Gulasz z cieciorki, kasza, mizeria. 

Pomidorowa z ryżem. Kotlet rybny, ziemniaki z wody, kapusta kiszona. 

Zupa koperkowa. Gołąbki w sosie pomidorowym, ryż, świeża surówka. 

Krem z kalafiora. Schab w sosie pieczeniowym, ziemniaki opiekane, świeża surówka. 

Zupa szczawiowa z jajkiem. Pulpety drobiowe w sosie koperkowym, ryż, marchewka z groszkiem. 

Zupa ogórkowa. Kotlet brokułowo- kalafiorowy, ryż, świeża surówka. 
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Krem z białych warzyw. Szaszłyk warzywny, ziemniaki puree, mix sałat w ziołowym winegrecie. 

Makaron z sosem szpinakowo- śmietanowym oprószony parmezanem. 

Cena od 21 zł netto za zestaw 

 

Zestaw III – Lunch z zupą (przykłady zestawów)  

Tradycyjny rosół z pietruszką. De volaille, ziemniaki puree, świeża surówka.  

Krem z dyni. Cukinia faszerowana mięsem i warzywami, zestaw surówek. 

Barszcz ukraiński. Udko pieczone,  frytki, mix sałat w ziołowym winegrecie. 

Żurek. Roladka ze schabu z pieczarkami i ogórkiem w sosie koperkowym, ryż, warzywa na ciepło. 

Krem z pieczarek. Cordon blue z pieczarkami i serem, ziemniaki z wody, świeża surówka. 

Zupa chłopska. Gulasz ze schabu z warzywami, kasza, buraczki na ciepło. 

Krem z pieczonych warzyw. Krokiet z kapusta i grzybami, zestaw surówek.  

Cena od 30 zł netto za zestaw 

 

Zestaw IV – Lunch z zupą i deserem (przykłady zestawów) 

Zupa minestrone. Udko o hiszpańsku w sosie pomidorowym, ziemniaki opiekane, świeża 
surówka. 

Krem z białych warzyw z bazylią. Schab faszerowany szynką i serem, kasza, marchewka z 
groszkiem. 

Zupa rybna z łososiem. Pierś w sosie z suszonych pomidorów,  ryż,  mix sałat w ziołowym 
winegrecie. 

Krupnik z grzybami. Camembert opiekany z żurawiną, zestaw surówek. 

Pierogi ze szpinakiem/ pierogi z batatem/ pierogi z kurczakiem – 16 sztuk  

Barszcz ukraiński z jajkiem. Indyk na ratatuj warzywnym, ryż, świeża surówka. 

Zupa koperkowa z pulpetami. Dorsz w sosie cytrynowym, ziemniaki puree, kapusta kiszona. 

Zupa brokułowa z grzankami. De volaille ze szpinakiem, ryż,  warzywa na ciepło.  
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Zupa chłopska z kluskami. Zrazy wołowe,  kasza, ogórki kiszone. 

Deseru do wyboru:  

Panna cotta z musem truskawkowym 

krem czekoladowy z malinami 

mus mango z granatem 

słodkie tarty z owocami 

deser mascarpone z krakersem 

tradycyjne ciasta: (brownie, sernik, szarlotka) 

 

Cena od 42 zł netto za zestaw 

 

 

W przypadku wątpliwości dotyczących alergenów, prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia bądź 
dopisanie komentarza w zamówieniu. Informacja jest także dostępna w punktach sprzedaży. 


