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Sałaty (na bazie mieszanki sałat) 

 

Sałata z ananasem, oscypkiem  

                       i paluszkami krabowymi  

1 kg 169 zł 

 
 

Sałata z szynki parmeńskiej  

            z roszponką, parmezanem i sezamem  

1 kg 169 zł 

 
 

Sałata z kopru włoskiego z mango i pomarańczą                                

VEGE 

1 kg 169 zł 

 
 

Sałata Grecka tradycyjna z serem feta  

       VEGE 

1 kg 169 zł 
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Sałata z kulkami mozzarelli,  

różowym grejpfrutem i migdałami na jogurcie  

1 kg 169 zł 

 
 

Sałata Cezar na sałacie lodowej z grillowanym 

kurczakiem, grzankami i sosem vinegret   

1 kg 169 zł 

 
 

Sałata Nicejska z tuńczykiem 

1 kg 169 zł 

 
 

Capresse z mozarellą, pomidorami,   

           pesto i świeżą bazylią  

VEGE 

1 kg 169 zł 
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Sałata z grillowanym kurczakiem,  

      grzankami i sosem czosnkowym  

                                                                        1 kg 169 zł 

 
 

Sałata z suszonymi pomidorami  

                 i ziołowymi grzankami  

VEGE 

1 kg 169 zł 

 
 

Sałata z pomarańczami, gruszką  

              i pieczonym kurczakiem  

1 kg 169 zł 

 
 

Sałata z parmezanem i grillowanym boczkiem  

1 kg 169 zł 
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Sałatka z sera camembert  

     z truskawkami lub winogronami,  

           roszponką i orzechami włoskimi  

     VEGE 

  1 kg 169 zł  

 

Sałata z grillowanym łososiem i warzywami  

1 kg  169 zł 

 

 

Sałatki  tradycyjne 

 
 

Sałatka chłopska z ziemniakami,  

             ogórkiem, czerwoną cebulą, szczypiorkiem  

1 kg  169 zł 
 

 

Sałatka Hawajska z ananasem i szynką  

1 kg 169 zł 
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Sałata Warszawska z szynką i serem Maasdamer 

1kg  169 zł 

 

 

Sałata Toskańska z kurczakiem grillowanym  

1 kg  169 zł 

 

 

Sałatka z makaronu Tricolore z pepperoni,  

oliwkami i suszonymi pomidorami  

VEGE 

1 kg  169 zł 

 
 

 

Sałatka owocowa z syropem malinowym   

         VEGE 

                                                                      1 kg  169 zł 

 
 


