
 

 

 
 

STYPA  - MENU  
 

Propozycja nr. 1 
 

Zupa: 
Rosół z trzech rodzajów mięs z makaronem 

Danie główne /po 1 kw. mięsa na osobę  
 Udko pieczone z kurczaka 

Dodatki: 
Ziemniaki puree 

Surówka z kapusty pekińskiej 
Deser: 

1 kawałek ciasta na osobę (do wyboru jeden rodzaj) 
 Drożdżowe mak 

 Drożdżowe posypka 
 Drożdżowe ser 

 
Kawa rozpuszczalna Jacobs  lub herbata 

0,5 l napoju na osobę mix: 
Woda niegazowana / sok owocowy / dzbanki             

Cena 40 ,00zł/ os. 
 

         
Propozycja nr. 2 

                                       
Zupa: 

Rosół z trzech rodzajów mięs z makaronem 
Danie główne/1 kw. mięsa na osobę (do wyboru jeden rodzaj) 

 Kotlet schabowy 
 Pieczeń wieprzowa 
 Rolada wieprzowa 

Dodatki: (do wyboru dwa  rodzaje) 
Kluski jasne i ciemne 

Ziemniaki puree 
Surówka z czerwonej kapusty 
Kapusta czerwona/na ciepło 

Kapusta zasmażana/na ciepło 
Deser: 

1 kawałek ciasta na osobę (do wyboru jeden rodzaj) 
 Drożdżowe mak 

 Drożdżowe posypka 
 Drożdżowe ser 

 
Kawa rozpuszczalna Jacobs  lub herbata 

0,5 l napoju na osobę mix: 
Woda niegazowana / sok owocowy / dzbanki 

Cena 45 ,00zł/ os.   



 

 

 
  
          
  
      

Propozycja nr. 3 
 

Zupa: 
Rosół z trzech rodzajów mięs z makaronem 

Danie główne/1 kw. mięsa na osobę 
Rolada Śląska - wołowa 

Dodatki: (do wyboru dwa rodzaje) 
 Kluski jasne i ciemne 
 Ziemniaki z koperkiem 

 Kapusta czerwona/na ciepło 
 Kapusta zasmażana/na ciepło 

Deser: 
1 kawałek ciasta na osobę (do wyboru jeden rodzaj) 

 Drożdżowe mak, posypka, ser  
 

Kawa  rozpuszczalna Jacobs lub herbata 
0,5 l napoju na osobę mix: 

Woda niegazowana / sok owocowy / dzbanki                       
Cena 50,00 zł/os. 

 
 

Propozycja nr. 4                                             
Zupa: 

Rosół z trzech rodzajów mięs z makaronem 
                                                          Danie główne/ 1,5 kawałka  mięsa na os. mix: 

Rolada Śląska- wołowa 
Udko pieczone z kurczaka 

Pieczeń wieprzowa  
Dodatki: 

 Kluski jasne i ciemne  
 Kapusta czerwona 
 Kapusta zasmażana 

Deser: 
2 kawałki ciasta na osobę MIX: 
 Drożdżowe mak, posypka, ser 

 
Kawa  z expresu lub herbata 

0,5 l napoju na osobę mix: 
Woda niegazowana / sok owocowy / dzbanki                             

Cena 62,00 zł/os. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Propozycja nr. 5 
 

Zupa: 
Rosół z trzech rodzajów mięs z makaronem 
Danie główne / 2 kawałki mięsa na os. mix: 

Rolada Śląska - wołowa 
Udko z kurczaka  

Pieczeń wieprzowa 
Ćwiartka z kaczki 

Dodatki: 
Kluski jasne i ciemne  

Ziemniaki z koperkiem 
Kapusta czerwona 

Kapusta zasmażana 
Deser: 

2 kawałki ciasta na osobę mix: 
 Drożdżowe mak, posypka, ser  

 
Kawa  z expresu lub herbata 

0,5 l napoju na osobę mix: 
Woda niegazowana / sok owocowy / dzbanki                             

Cena 69,00 zł/ os. 


