
Villa Eva Restauracja 
ul. S. Batorego 28b Gdańsk – Wrzeszcz 

Rezerwacje 58-341-67-85 

Lunch menu Styczeń 2022 
13:00 – 17:30 - 34 zł  

Zupa + Danie główne + woda mineralna, kieliszek wina  

 
03.01.22 – 07.01.22 

 

Poniedziałek 

Toskańska zupa z indyka 

Spaghetti z sosem pomidorowym, świeżą bazylią i parmezanem 

 

Wtorek 

Krem z dyni z prażonymi pestkami  

Kurczak z sezamem, pieczone ziemniaki, sałatka z pomidorów, salsa verde  

 

Środa 

Zupa Bisque z krewetkami  

Hot-dog z szarpaną wieprzowiną, czerwona kapusta, papryka, cebula, sos 
musztardowy 

 

Czwartek 

 Święto Trzech Króli – menu a’la carte 

restauracja czynna od 13:00 – 22:00 

 

Piątek 

Chowder kukurydziany 

Dorsz z duszoną fasolą, świeża kolendra, szafran, papryka, pomidory 

 



Villa Eva Restauracja 
ul. S. Batorego 28b Gdańsk – Wrzeszcz 

Rezerwacje 58-341-67-85 

10.01.22 – 14.01.22 

 

Poniedziałek 

Kapuśniak z pomidorów 

Burrito, sos śmietankowy, salsa pomidorowy 

 

Wtorek 

Zupa koperkowa z klopsikami 

Kozi ser na sałatce z pieczonymi burakami 

 

Środa 

Zupa pomidorowa z makaronem 

Krokiety z mięsem, sos pieczarkowy, sałatka z czerwonej kapusty 

 

Czwartek 

Zupa cytrynowa z ryżem 

Pulpeciki greckie z fetą i oliwkami w sosie marinara, zioła, sałaty, pieczone 
ziemniaki 

 

Piątek 

Zupa pieczarkowa 

Korzenny gulasz warzywny z ciecierzycą i kuskusem 

 

 

 

 

 

 



Villa Eva Restauracja 
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17.01.22 – 21.01.22 

 

Poniedziałek  

Zupa pavese z żółtkiem 

Roladki z indyka ze szpinakiem, puree z batata, sałatka z buraków 

 

Wtorek 

Krem z brokułów z grzanką 

Burger wołowy, pikle, konfitura z czerwonej cebuli, chips z boczku, sos tysiąca 
wysp 

 

Środa 

Krem z selera 

Lasagne z sosem bolońskim 

 

Czwartek 

Zupa fasolowa z chili, pomidorami i białym winem 

Risotto z grzybami, zioła, parmezan 

 

Piątek – Dzień Babci! 

Barszcz ze śliwką 

Smażona makrela z ratatują i cytryną, podpłomyk 
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24.01.22 – 28.01.22 

 

Poniedziałek 

Bulion pomidorowy z lanymi kluskami 

Parmigiana z kurczakiem na spaghetti, sałaty 

 

Wtorek 

Zupa ogórkowa z cielęcymi pulpetami 

Kotleciki z indyka z żurawiną, polenta, sałatka z pora 

 

Środa 

Krem z marchwi z imbirem 

Chicken burger, ogórek kiszony, czerwona cebula, kapusta, sos czosnkowy 

 

Czwartek 

Krem z fasoli i jabłek 

Farfalle z warzywami, indyk, kremowy sos 

 

Piątek 

Barszcz czysty z grzanką z chałki 

Kotleciki z dorsza, puree, pieczarki, sałatka z kapusty 


