MTU Aero Engines Polska

Poniedziałek 05.02

Wtorek 06.02

Środa 07.02

Czwartek 08.02

Piątek 09.02

Sobota 10.02

Niedziela11.02

Ogóó rkówa 268 kcal

Minestróne 224 kcal

Garbura 198 kcal

Krem szpinakowy 116 kcal

Barszcz ukraiński 144 kcal

Barszcz ukraiński 144 kcal

Rósóó ł z makarónem 529
kcal

Zupa pómidórówa z
makarónem 188 kcal

Krem z pietruszki i selerea z
chipsami ziemniaczanymi
184 kcal
Szaszłyki w warzywami i
kiełbasą/ Ryzż biały z
warzywami/ 220 kcal
suróó wka

Kótlet dróbiówy/
Ziemniaki gótówane/
432 kcal Suróó wka

Kótlet schabówy/
Ziemniaki gótówane/ 480
kcal Suróó wka

Kótlet dróbiówy/ Ziemniaki
gótówane/ 480 kcal
Suróó wka

Kótlet szwajcarski/
ziemniaki/ 428 kcal
suróó wka

Kótleciki ziemniaczane z
sósem pómidórówym 208
kcal

Placuszki ziemniaczane z
cukinią i marchewką/
Suróó wka 215 kcal

Zestaw I
Zestaw II

Filet w sósie
kóperkówym/ ryzż / 245
kcal suróó wka

Jarskie

Paella z warzywami 154
kcal

Makarón kókardki z
brókułami, kurczakiem i
suszónymi pómidórami
197 kcal

Rólada dróbiówa ze
Kurczak gótówany w
szpinakiem i serem
delikatnym sósie z zielónym
feta/sós ziółówy/ Ryzż z
grószkiem/ Ryzż / 258 kcal
warzywami/ Suróó wka 415
Suróó wka
kcal

Kóktajl truskawkówy 85 kcal

Deser bananówy w pucharku
musem truskawkówym 105
212 kcal
kcal

Sałatka

Pieczóny schab w sósie
mysó liwskim/ Ziemniaki
gótówane/ 382 kcal
Suróó wka

Zestaw FIT

ZŻ urek z jajkiem i kiełbasą
Zupa meksykanó ska 286 kcal
232 kcal

Deser

zupa

Menu 05-11.02.2018

Sałatki jako stały element menu:

Zupa jarzynowa 174 kcal

Pótrawka dróbiówa z
Filet z ananasem i zż urawiną Ryba pó grecku/ Ziemniaki
pórem/ Ryzż biały z
apieczóne z zż óółtym serem/
gótówane/ 281 kcal
warzywami/ Suróó wka 277
Ryzż / suróó wka 248 kcal
Suróó wka
kcal

Deser warstwówy z crunchy i

Udkó z kurczaka w marynacie

Pierógi z mięsem/ 205 kcal
słódkó- pikantnej/ ziemniaki/
Suróó wka
280 kcal Suróó wka

Kaszóttó z grzybami 169
kcal

Róladki z ciasta
francuskiegó z farszem
warzywnym/ Sałatka
grecka 498 kcal

Nalesó niki ze szpinakiem/
Suróó wka 181 kcal

Penna pełnóziarniste z
suszónymi pómidórami/
Suróó wka 245 kcal

Mus ówócówy 173 kcal

Kóktajl z jamuzż u, banana i
jabłka 172 kcal

Sałatka meksykańska - Mix sałat z grillówanym kurczakiem w marynacie chili, plastrami awókadó, pieczóną pszenną tórtillą, pómidórkami cherry i
dressingiem ziółówym 165 kcal_____Wiosenna: sałata lódówa, jajkó, rzódkiewka, ógóó rek zielóny, pómidór, szczypiórek, czerwóna cebula 150 kcal_____Mix
sałat, pómidóry cherry, pómidóry suszóne, mózzarella, óliwki, słónecznik 172 kcal

