
Lunch – czerwiec 2017 r.  
 
1.06.2017 r.  
Zupa  pomidorowa z ryżem  
marchew, pietruszka, seler, cebula, koncentrat pomidorowy, masło, mąka,  śmietanka 30 % , ryż, zielona pietruszka, sól, 
pieprz 
Karkówka po myśliwsku, ziemniaki młode , mizeria  
karkówki b/k, olej,  ząbki czosnku, masła, mąka, bulion w tym seler,  suszone grzyby,  wędzonka, korniszony, cebula, 
koncentrat pomidorowy, olej, mielona papryka, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, sól, pieprz, ziemniaki, ogórki, 
śmietana 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
2.06.2017 r.  
Zupa z leśnych grzybów z kluseczkami  
marchew, pietruszka, seler, cebula, olej, borowik mrożony, śmietanka 30%, masło, jajka, mąka, sól, pieprz, zielona 
pietruszka 
Dorsz zapiekany z serem, ziemniaki młode  i surówka z młodej kapusty 
dorsz, mąka, olej, cytryna, sól, pieprz, bazylia, czosnek, musztarda, ser żółty, śmietanka,  
ziemniaki, mleko, masło, zielona pietruszka lub koperek, sól, kapusta młoda, marchew, cebula, olej, cukier, kminek  
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
5.06.2017 r.  
Rosół z makaronem  
marchew, seler, pietruszka, cebula, zielona pietruszka, przyprawy, masło, makaron 
karczek z grilla z ziemniakami  młode i zestawem surówek  
karczek, czosnek, zioła włoskie, sól pieprz, olej, ziemniaki, masło, koperek zielony, zestaw surówek – skład w karcie stałej 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
6.06.2017 r.  
Zupa koperkowa z ryżem  
marchew, seler, pietruszka, cebula, zielona pietruszka, sól, pieprz, mąka, śmietanka 30 %, koperek  
Kurczak z pieczarkami w sosie musztardowym, ziemniaki młode, mizeria  
Kurczak, pieczarki, cebula, masło, marchew, pietruszka, seler, musztarda, mąka, śmietanka 30 % , ziemniak, masło, 
koperek, ogórki, śmietana 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
7.06.2017 r.  
Zupa krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym  
Pomidory, margaryna, bulionu warzywnego ( w tym seler), cebula, olej, papryka słodka, śmietanka, mąka 
Żeberka w miodzie z kopytkami i surówką wielowarzywną 
żeberka, rozmaryn, sól, pieprz, ostra papryka, musztarda, miód, cukier trzcinowy, cebula, olej. Kopytka: ziemniaki, 
mąka ziemniaczana, mąka, jaja, sól. Surówka:  kapusta biała, marchew, cebula, papryka świeża lub konserwowa ogórek 
świeży lub konserwowy, zielona pietruszka, olej, sól, pieprz, sok z cytryny 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
8.06.2017 r.  
Zupa cebulowa z grzankami  
Marchew, pietruszka, seler, cebula, maka, weka, masło sól, pieprz 
Filet z kurczaka z pomidorkami suszonymi, czosnkiem i bazylią, cząstki ziemniaczane, mizeria ze 
śmietaną  
Filet z kurczaka, przyprawa suszone pomidorki z czosnkiem i bazylią, sól, pieprz,  olej, cząstki ziemniaczane, sól, pieprz, sok z 
cytryny, ogórki, śmietana 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 



 
9.06.2017 r.  
Barszcz ukraiński  
marchew, kapusta biała, buraki, ziemniaki, koncentrat pomidorowy, śmietanka 30%, mąka, cebula, seler, pietruszka, fasolka 
perłowa, zielona pietruszka, przyprawy 
Pierogi leniwe serowe 
ser biały półtłusty, jaja, cukier, mąka, masło, bułka tarta, sól 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
12.06.2017 r.  
Zupa z leśnych grzybów z kluseczkami  
marchew, pietruszka, seler, cebula, olej, borowik mrożony, śmietanka 30%, masło, jajka, mąka, sól, pieprz, zielona 
pietruszka 
szaszłyk z drobiu , ziemniaki młode, surówka z kapusty pekińskiej  
cukinia, pieczarki, pierś z kurczaka, cebula, olej, ziemniaki, mleko, masło , zielona pietruszka, kapusta pekińska, czosnek, 
pomidory, sól, pieprz 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
13.06.2017 r.  
Zupa ziemniaczana z chorizo i czosnkiem z tostami   
marchew, pietruszka, seler, cebula, olej, śmietanka, pieczywo pszenne, masło, sól, ziemniaki, chorizo, czosnek, pieprz,  
zielona pietruszka, magii 
Kurczak w sosie włoskim z mozzarellą, ziemniaki młode i surówka z marchwi i jabłek                                   
filet z kurczaka, olej, mozzarella, śmietanka, ziemniaki, mleko, masło, marchew, jabłko, śmietana, kwasek cytrynowy 
(cytryna), cukier, sól 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
14.06.2017 r.  
Zupa  pomidorowa z ryżem  
marchew, pietruszka, seler, cebula, koncentrat pomidorowy, masło, mąka,  śmietanka 30 % , ryż, zielona pietruszka, sól, 
pieprz 
Karkówka po myśliwsku, ziemniaki młode, kapusta młoda zasmażana  
karkówki b/k, olej,  ząbki czosnku, masła, mąka, bulion w tym seler,  suszone grzyby,  wędzonka, korniszony, cebula, 
koncentrat pomidorowy, olej, mielona papryka, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, sól, pieprz, ziemniaki, kapusta 
młoda, 
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
 
16.06.2017 r.  
Barszcz solo  
marchew, pietruszka, seler, cebula, buraki, sól, pieprz, kwasek cytrynowy, ziele angielskie, liść laurowy 
Krokiety ze szpinakiem i serem feta 
mąka, jaja, mleko, olej, sól, szpinak, feta  
Kompot wieloowocowy  
Mieszanka wieloowocowa, cukier, goździki 
 
 
Pozostałe dni  zapraszamy na dania tylko z karty  
Restauracja Pokusa  czynna do 23. 06.2017 r.  


