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Lunch menu Maj / Czerwiec 2022 
13:00 – 17:30 - 34 zł		

Zupa + Danie główne + Woda mineralna / kieliszek wina 

 

23.05.22 – 27.05.22 

 

Poniedziałek 

Zupa cebulowa 
Panierowana pierś z kurczaka/młode ziemniaki z koperkiem/karmelizowana 

marchewka 

Wtorek 

Zupa pomidorowa z makaronem 
Kulebiak z cielęciną i kapustą/kremowy sos/sałata z czerwonej kapusty 

Środa 

Krem z brokułów 
Ryż z indykiem, warzywami i grzybami Mun 

Czwartek 

Bulion z boczniakami i warzywami julienne 
Spaghetti Bolognese  

Piątek 

Chowder rybny  
Sałatka z kaszą coucous, ciecierzycą, ziołami i warzywami  
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30.05.22 – 03.06.22 

 

Poniedziałek 

Chłodnik z ogórków 
Krokiety z mięsem/sos z grzybów leśnych 

Wtorek 

Zupa szczawiowa 
Tarta z warzywami i indykiem/salsa pomidorowa 

Środa 

Biała zupa chilli 
Sałatka z czarną soczewicą, pieczonym burakiem i pieczonym kozim serem 

Czwartek 

Chowder kukurydziany z chilli 
Sznycle w owsianej panierce/sałatka z ziemniaków z kaparami/sałatka 

Piątek 

Zupa koperkowa z pulpecikami z sandacza 
Penne z suszonymi pomidorami/bazyliowe pesto/Parmezan  



 
Villa Eva Hotel 

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

www.villaeva.pl 

 

06.06.22 – 10.06.22 

 

Poniedziałek 

Krem z białych szparagów i rabarbaru 
Sałatka z wołowiną, sezamem i świeżą kolendrą 

Wtorek 

Wiosenna zupa jarzynowa 
Parmigiana z kurczaka i pomidorów/polne sałaty/makaron spaghetti 

Środa 

Zupa fasolowa z chorizo 
Sałatka cezar z chrupiącym boczkiem 

Czwartek 

Kremowa zupa kalafiorowa z gałką muszkatołową 
Smażona wieprzowina z grzybami/sos tariyaki/ryż/groszek cukrowy 

Piątek 10.06.22 

Restauracja zarezerwowana  
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 13.06.22 – 17.06.22 

 

Poniedziałek 

Zupa musztardowa 
Faszerowana papryka z mięsem, ryżem i sosem pomidorowym 

Wtorek 

Pomidorowa botwina z soczewicą 
Sałatka z indykiem i grecką fetą 

Środa 

Krem z cukinii z koperkiem 
Chilli con carne/chrupiąca bagietka 

Czwartek 

Chłodnik z rzodkiewki 
Chicken burger/kapusta/ogórek kiszony/czerwona cebula/dip czosnkowy 

Piątek 

Zupa jarzynowa 
Farfalle z warzywami w kremowym sosie/Parmezan 


