
 
Villa Eva Hotel 

ul. Batorego 28, Gdańsk-Wrzeszcz 
tel.: 58 341 67 85, e-mail: info@villaeva.pl 

www.villaeva.pl 

 

Lunch menu Czerwiec / Lipiec 2021 
13:00 – 17:30 

Zupa + Danie główne + Woda mineralna / kieliszek wina 

 

21.06.21 – 25.06.21 

Poniedziałek 

Holenderska musztardowa 

Linguini z klopsikami w sosie pieczeniowym 

 

Wtorek 

Krem szczawiowy z jajkiem 

Bagietka z szarpaną wołowiną, mieszane sałaty 

 

Środa 

Solferino z mozzarellą i grzankami 

Lasagne bolognese 

 

Czwartek 

Zupa porowa z cielęciną 

Penne z suszonymi pomidorami, Parmezan, bazyliowe pesto 

 

Piątek 

Zupa pavese 

Kotlety ziemniaczane z niebieskim sezamem i orzechami, sos grzybowy, marchew 
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28.06.21 – 02.07.21 

 

Poniedziałek 

Bulion grzybowy z lanymi kluskami 

Parmigiana z kurczakiem na spaghetti, mieszane sałaty 

 

Wtorek 

Krem z pomidorów i chilli 

Szaszłyki wieprzowe na ostro, pieczone ziemniaki, colesław 

 

Środa 

Żurek wegański 

Sałatka cezar z kurczakiem 

 

Czwartek 

Zupa szpinakowa 

Faszerowana papryka z mięsem i ryżem, sos pomidorowy 

 

Piątek 

Zupa z młodych buraków 

Korzenny gulasz warzywny, kasza pęczak 
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05.07.21- 09.07.21 

 

Poniedziałek 

Zupa ogórkowa z klopsikami 

Kulebiak z młodą kapustą i skwarkami, sos grzybowy, sałatka z buraków 

 

Wtorek 

Consomme grzybowe, makaron naleśnikowy z czarnuszką 

Burrito, sos  śmietanowy, sos pomidorowy 

 

Środa 

Krem z pieczarek 

Sznycle w owsianej panierce, sałatka ziemniaczana, czips z boczniaka 

 

Czwartek 

Tradycyjny żurek na białej kiełbasie 

Sałatka cytrusowa z krewetkami 

 

Piątek 

Zupa curry, makaron jajeczny 

Tarta z warzywami 
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12.07.21 – 16.07.21 

 

Poniedziałek 

Krem z marchwi z imbirem 

Chicken burger 

 

Wtorek 

Chłodnik z ogórka i awokado 

Pieczony kurczak w sezamie, szpinak, pikantne ziemniaki 

 

Środa 

Zupa ziemniaczana z grzybami i porem 

Farfalle z warzywami w kremowym sosie, Parmezan 

 

Czwartek 

Zupa pomidorowa z domowym makaronem 

Krokiety z mięsem, sos pieczeniowy, sałatka z czerwonej kapusty 

 

Piątek 

Krupnik jęczmienny 

Dorsz w cieście piwnym, frytki, surówka z kiszonej kapusty 

 


