
Zupa i danie główne (1 do wyboru) 
*cena zestawu (145zł) obowiązuje tylko i wyłącznie przy zamówieniu na cały tydzień 

Imię i nazwisko: 

Odbiór  
Osobisty  

lub adres dostawy 

16.05.22 
(poniedziałek) 

Zupa:  
Wiosenna zupa z nowalijek z ziemniakiem, botwinką  oraz świeżym 
szczypiorkiem 

 

Danie główne 1: 
Karkówka z grilla marynowana w bejcy, z grillowanymi warzywami oraz 
ziemniakiem opiekanym 

 

Danie główne 2: 
Sałatka z serem feta, truskawkami, prażonym czarnym sezamem, 
małżami, kawiorem owocowym oraz miodowym winegretem 

 

17.05.22 
(wtorek) 

Zupa:  
Zupa brokułowa z ziemniakami i warzywami 

 

Danie główne 1: 
Kotlet schabowy panierowany, ziemniak z wody, surówka colesław 

 

Danie główne 2: 
Sałatka z młodego szpinaku oraz owoców, sera lazur, z orzechami oraz 
malinowym winegretem 

 

18.05.22 
(środa) 

Zupa:  
Zupa owocowa z kuskusem izraelskim oraz oliwą z mięty 

 

Danie główne 1: 
Kotlet domowy duszony w sosie, z puree oraz surówką do wyboru 

 

Danie główne 2: 
Sałaty z warzywami, pieczonym pstrągiem z Zielenicy, ogórkiem oraz 
winegretem 

 

19.05.22 
(czwartek) 

Zupa:  
Chłodnik z melona, młodego szpinaku, mleczka kokosowego z 
malinową frużeliną 

 

Danie główne 1: 
Pierogi z mięsem, okraszone boczkiem, z wiosenną surówką 

 

Danie główne 2: 
Sałaty mieszane z wędzonym serem regionalnym, czarną soczewicą, 
kawałkami pieczonych warzyw, z tymiankiem oraz winegretem 
mandarynkowym z płatkami ciabatki 

 

20.05.22 
(piątek) 

Zupa:  
Zupa brokułowa z ziemniakami i warzywami 

 

Danie główne 1: 
Morszczuk w cieście naleśnikowym z kaszotto z młodym szczypiorkiem 
oraz surówką z kiszonej kapusty 

 

Danie główne 2: 
Wegański torcik z cukinii zapiekany z tofu, grillowane boczniaki, sos 
pomidorowy 

 

Sposób realizacji zamówienia: 
Ze względów bezpieczeństwa sugerujemy złożenie zamówienia drogą mailową: recepcja@hotelfilmar.pl załączając 
potwierdzenie dokonanej wpłaty zadatku w wysokości 100%, telefonicznie po numerem 56 66 94 973 przesyłając na 
recepcja@hotelfilmar.pl potwierdzenie dokonanej wpłaty zadatku w wysokości 100% lub osobiście w recepcji Hotelu Filmar 
wraz z wpłatą zadatku w wysokości 100% /karta, gotówka, Blik/ 
Zamówienia na kolejny tydzień można składać do niedzieli do godziny 16.00. 
Numer konta do wpłat: 82 1240 1936 1111 0000 1322 6455 
Dowóz w godzinach 12.00-14.00, na terenie Torunia /do 5 km od Hotelu/ bezpłatny 
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