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   „Obiadek pod Kotwicą” Ul. Częstochowska 49, Wieluń tel. 601-80-49-20 lub 43 842 -72-77 

 

        Szanowni Państwo!  

 

        Przedstawiamy Państwu nasze Menu 

                   na Święta Wielkiej Nocy 

                   

Zamówienia będziemy przygotowywać indywidualnie dla Klientów, 
którzy złożą je najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2023 roku. Odbiór własny 
przez Zamawiającego lub dowóz bezpośrednio do Klienta przygotowanych dań 

przewidujemy najpóźniej w dniu 7 kwietnia (Wielki Piątek) do godziny 16.00 
oczywiście po wcześniejszym ustaleniu tego z Państwem. Możliwe będzie również 
ustalenie wcześniejszego terminu odbioru lub dostawy w zależności od Państwa 

oczekiwań i potrzeb. 

Zmówienia przyjmujemy telefoniczne pod numerami: 43 -842-72-77 
oraz 601-80-49-20 w godzinach od 10.00 do 17.00 od poniedziałku do 

piątku lub na adres e-mail: biuro@obiadekpodkotwica.pl wraz z 
podanym w treści e-maila telefonem kontaktowym do Państwa i 

wcześniejszą informacją telefoniczną od Państwa. 

 

Menu na Święta Wielkiej Nocy jak i na każdy dzień tygodnia dostępne jest na naszej 
stronie internetowej www.obiadekpodkotwia.pl w zakładce „Oferta 

Świąteczna”, a menu tygodniowe w zakładce „Z dostawą do Klienta oraz na 
naszym profilu na Facebooku Obiadek pod Kotwicą.  

 

Menu na Święta Wielkiej Nocy: 

I.     Zupy podawane na gorąco: 

Żurek z białą kiełbaską i jajeczkiem 500ml………………………………………15,00 pln 

Zupa chrzanowa z jajeczkiem 500ml……………………………….……….…...15,00 pln 

Rosół z makaronem 500ml………………………………………….………..…...12,00 pln 

Flaczki wołowe 500ml…………………………………………………….……......15,00 pln 
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II.   Dania mięsne na ciepło:  

Bigos kapitański 1 kg………………………………………………………………48,00 pln 

Strogonoff 1 porcja 500ml……………………………………...………………….19,00 pln 

Gołąbki domowe wieprzowo-drobiowe z ryżem w sosie pomidorowym 1 szt... 9,00 pln 

III. Mięsa faszerowane smażone w panierce lub gotowane 

 Filet z piersi kurczaka w tradycyjnej panierce 1 sztuka…………..…....14,00 pln 
 Filet z piersi kurczaka w płatkach kukurydzianych 1 sztuka ….…….…16,00 pln 
 Kotlet schabowy w tradycyjnej panierce 1 sztuka …………………...…14,00 pln 
 Kotlet schabowy przekładany boczkiem 1 sztuka……………………....16,00 pln 
 Rolada drobiowa z jajkiem i majerankiem (gotowana lub smażona w 

tradycyjnej panierce) 1 sztuka ………………………………………….. 16,00 pln 
 Rulonik z piersi kurczaka ze szpinakiem i serem żółtym (gotowany lub 

smażony w tradycyjnej panierce) 1 sztuka ……………………………...16,00 pln 
 Devolay z masełkiem (smażony w tradycyjnej panierce) 1 sztuka…....16,00 pln 
 Pieróg drobiowy z pieczarkami i serem żółtym (smażony w tradycyjnej 

panierce) 1 sztuka …………..………………………………………..….. 16,00 pln 
 Zawijaniec z drobiu faszerowany brokułem i serem feta (gotowany  lub 

smażony w tradycyjnej panierce) 1 sztuka …………………………..…16,00 pln 
 Schabowy faszerowany kapustą i pieczarkami (smażony w tradycyjnej 

panierce) 1 sztuka …………………………………………………………16,00 pln 
 Schabowy faszerowany boczkiem i pieczarkami (smażony w tradycyjnej 

panierce) 1 sztuka …………………………………………...…………….16,00 pln 
 

IV. Mięsa duszone  

Rolada ze schabu faszerowana cebulką, ogórkiem i boczkiem duszona w sosie 
własnym 1 sztuka ………………………………………………………………….15,00 pln 

Karkówka duszona 1 kg……………………………………...……………..……..45,00 pln 

Schab nadziewany śliwką 1 kg………………………………………………...….45,00 pln 

V. Sosy na ciepło: 

Sos mięsny 500ml……………………………………………………………….…10,00 pln 

Sos chrzanowy 500ml ……………………………………………………….….…15,00 pln 

Sos musztardowy 500ml…………………………………………………………..15,00 pln 

Sos pieczarkowy 500ml…………………………………………………………....15,00 pln 
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VI. Surówki na ciepło i zimno 

Kapusta zasmażana na ciepło 250g………………..…………………………......6,00 pln 

Surówka z tartych gotowanych buraczków na zimno 200g ………………….....6,00 pln 

Ćwikła z chrzanem na zimno 150g…………………………...………………..…..8,00 pln 

Surówka z białej kapusty na zimno 200g ……………………………..……….....6,00 pln 

Surówka z czerwonej kapusty na zimno 200g……………………………..……..6,00 pln 

Surówka z zielonego ogórka, cebulki i papryki na zimno 200g………………....8,00 pln 

 

VII. Kluski, Kopytka, Pierogi i Krokiety 

Pierogi wielkanocne z białą kiełbaską 1 sztuka……………………………..……3,00 pln 

Pierogi ukraińskie własnej produkcji 1 sztuka ……….…………….…………..…2,50 pln 

Pierogi kapitańskie z mięsem własnej produkcji 1 sztuka……………………….2,50 pln 

Pierogi ze szpinakiem i fetą własnej produkcji 1 sztuka………………..…….….3,00 pln 

Pierogi z żółtym serem i natką pietruszki własnej produkcji 1 sztuka ……...….3,00 pln 

Pierogi z białym serem na słodko własnej produkcji 1 sztuka…………………..3,00 pln 

Kluseczki śląskie własnej produkcji 1 sztuka………..……………………...….…1,00 pln 

Kopytka domowe własnej produkcji 1 sztuka……………………………...……...1,00 pln 

Krokiety z pieczarkami i serem żółtym 1 sztuka ……………………...………….5,00 pln 

Krokiety z mięsem 1 sztuka……………………………………………….…….….4,50 pln 

 

VIII. Sałatki 

Sałatka jarzynowa tradycyjna1kg ……………………………………….………48,00 pln 

Sałatka wielkanocna opakowanie 750ml…………………………………….…30,00 pln 

Sałatka krewetkowa opakowanie 1000 ml………………………………………40,00 pln 

Sałatka węgierska opakowanie 1000 ml…………………………..…………….40,00 pln 

Sałatka brokułowa opakowanie 1000ml ………………………………….…......35,00 pln 
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IX.   Zimna płyta/Przystawki: 

Galaretka drobiowa 1 sztuka ……………………………………………...……….4,50 pln 

Kurczak po japońsku w sosie pomidorowym słodko-kwaśnym 1 porcja …….15,00 pln 

Pasztet domowy pieczony 1 rynienka……………………………………………28,00 pln 

Gotowana rolada drobiowa z pieczarkami i serem 1kg……………………..….48,00 pln 

Gotowana rolada drobiowa ze szpinakiem i serem 1kg……………….……….48,00 pln 

Schab w galarecie 1 opakowanie ………………………………………………..26,00 pln 

Kąski z fileta z dorsza w sosie pomidorowym słodko-kwaśnym 1 porcja ……18,00 pln 

Śledzie w oleju z żurawiną 1 porcja …………………………………………...…14,00 pln 

Tortilla z łososiem, rukolą i serkiem 1 sztuka …………………………….……..15,00 pln 

X. Ciasta  

Babka wielkanocna 1 sztuka ……………………………………………………..18,00 pln 

Sernik 1 kawałek: 6-8 sztuk  ………………………………….……………..……22,00 pln 

Sernik z kakao 1 kawałek: 6-8 sztuk…………………………………………..…22,00 pln 

Jabłecznik 1 kawałek: 6-8 sztuk  ……………………………….……….….…….22,00 pln 

Biszkopt z galaretką 1 kawałek: 6-8 sztuk……………………………………….22,00 pln 

Makowiec 1 kawałek: 6-8 sztuk  ………………………………………………….22,00 pln 

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze 
marzenia w mocy i spełnia wszystkie 
Państwa życzenia. Aby nie zabrakło 

nam wzajemnej życzliwości, i abyśmy 
przez życie kroczyli w ludzkiej godności. 
Niech symbol boskiego odrodzenia był, 
jest i będzie dla nas celem do spełnienia.  

Wesołych świąt życzy:  

Załoga „Obiadka pod Kotwicą” 


