
                DANIE DNIA 16.05.2023r 

                            Potrawka z kurczaka z warzywami w śmietanie   (ziemniaki,kasza,ryż)                                  25  

                            Zupa: pieczarkowa 
   

                  Kotlet devolay            36 
Pierś nadziewana szparagami i serem cordon bleu                                               35                                                                                                                                   

 Schab po kapitańsku                                                                                              35                         
    Schab w chrupiącej panierce                                                                                  33  
    Wątróbka w śmietanie z ziołami          30 
    Kotlet mielony nadziewany pieczarkami i cebulą        30                                         
            Makaron penne ze szparagami w gorgonzoli                                                29                                

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zupa: pieczarkowa                                                                                                    8                                      

                                                                  Dodatki do wyboru 
                                                

                             Surówki; młoda kapusta z ogórkiem i koprem / marchew tarta /seler z rodzynkami /wiosenna/na ciepło; kapusta zasmażana    
  
 
 

 
Zamówienia: 

tel. (22) 243 19 99 
tel. 570 282 487 

Wawrzyńca Żuławskiego 4/6 

                                     ZAPRASZAMY NA OBIADY, NA MIEJSCU LUB NA WYNOS  OD GODZ 12:00 DO 17:30 

                                                   Do każdego zestawu na wynos doliczane jest opakowanie 1 zł 

                              

 

                

                   

                      

 



                   

 

 

 

                  

 

                   Dwudaniowy lunch w cenie 25 ZŁ 

codziennie nowe menu 

dostępne na stronie internetowej 

www.BonAppetit.warszawa.pl 

facebook.com/BonAppetitWarszawa 

 

Zamówienia 

tel. (22) 243 19 99 

tel. 570 282 487 

ul. Żuławskiego 4/6 

 

 

 

 

 

 

 

Sałatki 

Sałatka z tuńczyka        29 
mix sałat, pomidor, ogórek, jajko gotowane, kapary, 

oliwa z oliwek, krem balsamiczny 

Sałatka z kurczakiem grillowanym     28 
mix sałat, pomidor, ogórek, czarne oliwki, pomidor suszony,  

oliwa z oliwek, krem balsamiczny                           

Sałatka z fetą         27 
mix sałat, pomidor, ogórek, czarne oliwki, pomidor suszony,  

oliwa z oliwek, krem balsamiczny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zupy 

Rosół z makaronem         10 

Pomidorowa z makaronem lub ryżem     9 

Zupa dnia        8 

 

 
 
 
 
 
 
 
Makarony 

Spaghetti carbonara       29 
bekon, parmezan, jajko  

Spaghetti bolognese        28 

Spaghetti z grillowanym kurczakiem     28 

sos pomidorowy lub śmietanowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dania główne 

Pierś w chrupiącej panierce       30 

Pierś klasyczna        29 

Polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce    28 

Kotlet schabowy        30  

Wątróbka drobiowa z cebulą      27 
 

Naleśniki z serem lub nutellą 2szt.      17 

Frytki           8 

W cenę dań mięsnych wliczone są dodatki do wyboru ziemniaki 

/ ryż / kasza i surówki, frytki do dania dopłata 2zł 

Napoje gorące 

Kawa latte        12 

Kawa espresso z mlekiem       9 

Kawa espresso        8 
Herbata Dilmah        8 

 

Napoje zimne 

Coca Cola 0,33 l       7 

Sok 0,3 l         7 

Woda gazowana / niegazowana 0,5 l    6 

 

 


