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Zamówienia realizowane będą w godzinach 12.00-18.00 

Min. Wartość zamówienia w dowozie 30 zł 

Tel. 790 660 696 

ZESTAW  - Danie dnia  
 

Danie dnia – 17 zł 
Wtorek 31.03.2020 
Zupa szczawiowa z jakiem 
Kotlet z piersi kurczaka, ryż, surówka z pora i kukurydzy 
 

Środa 01.04.2020 
Zupa ryżowa 
Kotlet mielony, ziemniaki gotowane, marchewka z groszkiem 
 

Czwartek 02.04.2020 
Barszcz ukraiński 
Gulasz wieprzowy, kasza gryczana, ogórek kiszony 
 

Piątek 03.04.2020 
Zupa ogórkowa 
Naleśniki z serem, surówka z marchwi 
 

Sobota 04.04.2020 
Zupa jarzynowa 
Schab karkowy pieczony w sosie chrzanowym, ziemniaki gotowane, 
surówka z kapusty pekińskiej 
 

Niedziela 05.04.2020 
Rosół  
Karczek po cygańsku, ziemniaki gotowane, surówka wielowarzywna 

http://patriotka.waw.pl/
PATRIOTKA/ORGANIZACYJNE/KUCHNIA/biuro@patriotka.waw.pl


 

http://patriotka.waw.pl    

biuro@patriotka.waw.pl    

 

PŁYNNE KĄSKI 

1. Rosół z makaronem     8,- 

2. Pomidorowa             8,- 

z makaronem lub ryżem 

MIĘSNE SYTE KĄSKI 

1. Kąski z kurczaka        18,- 

 opiekane polędwiczki z kurczaka, frytki, zestaw surówek 

2. Grillowana pierś z kurczaka        20,- 

 Pierś kurczaka, frytki, sałatka z pomidora 

3. Kotlet schabowy                                                               22,- 

 Schab środkowy, opiekane ziemniaki, zestaw surówek 

MĄCZNE KĄSKI 

1. Makaron z sosem pomidorowym i kurczakiem         18,- 

Makaron Caresce, pomidory pelati, pierś kurczaka 

2. Pierogi domowe (6 szt.) 

• z serem i kleksem śmietany                        17,- 

• ruskie z okrasą                       17,- 

• z mięsem i okrasą                       18,- 

• z kapustą i grzybami z okrasą                     20,- 
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DZIECIĘCE KĄSKI 

1. Zupa pomidorowa   6,- 

Z makaronem lub ryżem 

1. Rosół   6,- 

2. Frytki          7,- 

3. Małe kąski         15,- 

Polędwiczki z kurczaka, z frytkami i ketchupem 

4. Antrykot z piersi kurczaka         15,- 

Pierś z kurczaka, frytki, surówka,  

 

SŁODKIE KĄSKI 

1. Naleśniki (2 sztuki).         12,- 

do wyboru: z serem, z dżemem, z kremem czekoladowym 

2. Racuchy (3 sztuki)           9,- 

posypane cukrem  

NAPOJE ZIMNE 

1. Soki (jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka) 0,3l      4,- 

2. Napoje gazowane, but.  0,5 l             5,- 
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NA ZAMÓWIENIE 

(telefonicznie ustalony termin dostawy)   

 

1. Pierogi (na kg)          

z serem, ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami,                                28 zł/kg 

ze szpinakiem i serem feta   30 zł/kg 

z kaszą gryczaną   26 zł/kg 

2. Krokiety z mięsem  4 zł/ szt 

3. Ciasta  

szarlotka, sernik, ciasto kajmakowe na krakersach, 30 zł/kg 

murzynek                                                                                 25 zł/kg 

 

 

PIWA 

  

1. Żywiec but. 0,5l,    7,- 

2. Cieszyńskie, Heineken but. 0,5l    8,- 

3. Piwo craftowe         17,- 
(sprowadzamy różne gatunki na życzenie Gości)  

4. Desperados but. 0,44 l    9,- 

Warka but. 0,5 l
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Koszt dostawy: 

• Jabłonna  – bezpłatnie 
• do 5 km  – 5 zł 
• 5 – 8 km  – 8 zł 
• 8 – 10 km  – 10 zł 
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