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Restauracja Belweder,
Porosly-kolonia 1H,
16-070 Choroszcz
www.restauracjabelweder.pl

Dania na wynos z dowozem do klienta

Obiady dowozimy od poniedziałku do soboty.
Zamówienia realizujemy w godz. od 12.00 do 18.00
(w soboty 11:00 - 15:00)
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie pod numerem:
502-040-916 lub 733-654-333
Dania dowozimy na terenie Białegostoku, gminy Choroszcz i Dobrzyniewa
Zamówienie prosimy składać do godz. 13:00 w dniu dowozu
(obiady na sobotę można zamawiać do piątku do godz. 20:00)
Minimalna wartość zamówienia: 50 zł - przy zamówieniach poniżej 50 zł
należy doliczyć koszt dostawy w wysokości: 7 zł
Płatność gotówką lub kartą.

Zestawy obiadowe:
Zestaw 1:
16 zł

Zupa dnia (250 ml)
Zrazy wieprzowe z mięsa mielonego z farszem (boczek + cebula + ogórek kiszony) (130g) / Ziemniaki
puree (200g) / Por z marchewką i jabłkiem (150g)

Zestaw 2:
17 zł

Zupa dnia (250 ml)
Karkówka po cygańsku (120g) / Ziemniaki tłuczone (200g) / Buraczki (150g)

Zestaw 3:
15 zł

Zupa dnia (250 ml)
Panierowana pierś z kurczaka lub schab wieprzowy (120g) / Ziemniaki tłuczone (200g) / Mizeria z
ogórka (120g)

Zestaw 4:
Wegański

Zupa pomidorowa (250 ml)
Wegańska ryba z selera (Seleryba) (120g) / Ryż gotowany (150g) / marchewka glazurowana na
miodzie z fasolką szparagową i sezamem (150g)

16 zł

Pozostałe dania:
Naleśniki na słodko z serem (3 szt.) (180 g):

10 zł danie wegetariańskie

Sałatka z grillowanym kurczakiem (z prażonymi pestkami słonecznika i sosem czosnkowym) / (300g):

15 zł

Pizza włoska 30 cm (z sosem pomidorowym, salami, serem mozzarella i ser Parma i pikantnymi papryczkami
jalapeno, sos czosnkowy i tysiąca wysp) (450g):
15 zł
Kebab drobiowy (w bułce pszennej z kapustą czerwoną i pekińską, pomidor, ogórek kiszony, papryka, sos czosnkowy
lub tysiąca wysp) (400g) :
12 zł

Zupy:
Zupa dnia (250 ml):

4 zł

Rosół z makaronem (250 ml): 4 zł
Barszcz ukraiński (250 ml):

5zł

Zupa pomidorowa z makaronem (250 ml): 4 zł
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