
Koryto Wybór

Koryto 

Podgrzewacz + 10 zł

Tace jednorazowe + 10 zł 

Data/Godzina Imię, Nazwisko, Telefon Adres: 

Spakować 

Na miejscu
Zadatek:

Rodzaj mięsa Cena Razem 

Opakowania

Razem
Pasta

Dodatki do koryt są pakowane w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych i doliczany dodatkowo do rachunku w 
kwocie 2,50 zł za każde 5 osób.
Prosimy o zwrot naczyń do 5 dni od zamówienia, w przypadku braku zwrotu w podanym terminie będzie pobierana opłata za 
wynajem naczyń w kwocie 10,00 zł za każdy dzień.

od 10 porcji
Koryto
Dowóz 


	Group1: Wybór1
	kotlet: []
	viena: []
	devolaile: []
	nadziewany: []
	pierogi: []
	pieczeń: []
	udko: []
	rolada: []
	pierś: []
	sos: []
	zasmażana: []
	zestaw: []
	Viena cena: [20.00]
	kotlet kurczak cena: [17.00]
	Devolaile cena: [18.00]
	Nadziewany cena: [19.00]
	pierogi cena: [2.50]
	pieczeń cena: [19.00]
	udko cena: [22.00]
	Rolada cena: [23.00]
	pierś w cieście cena: [18.00]
	sos cena: [15.00]
	zasmażana cena: [15.00]
	zestaw cena: [15.00]
	kluski cena: [8.00]
	schabowy cena: [17.00]
	schabowy razem: [0]
	kotlet kurczak  razem: [0]
	Viena razem: [0]
	Devolaile razem: [0]
	Nadziewany razem: [0]
	pierogi  razem: [0]
	pieczeń razem: [0]
	udko  razem: [0]
	Rolada razem: [0]
	pierś w cieście razem: [0]
	sos razem: [0]
	zasmażana razem: [0]
	zestaw razem: [0]
	kluski  razem: [0]
	suma: [0]
	Opakowania: [0]
	Pasta: [0]
	Drukuj: 
	schabowy: []
	kluski: []
	Text2: 
	Obraz4_af_image: 
	Text5: 
	Spakowane: [12:00]
	DataGodzinaRow1: 
	Dzień: [_]
	zadatek: [100 zł]
	ziemniaki: []
	GOLONKO GOT: []
	GOLONKO OPIEKANE: []
	ziemniaki cena: [25.00]
	GOLONKO GOT CENA: [35.00]
	GOLONKO OPIEKANE CENA: [40.00]
	ziemniaki  razem: [0]
	GOLONKO GOT razem: [0]
	GOLONKO opiekane razem: [0]
	Razem: [0]
	Text3: 
	kotl: Kotlet schabowy 
	vien: Viena ‘art 
	nadz: Filet nadziewany pieczarkami i serem 
	pier: Pierogi z mięsem (opiekane)
	piecz: Pieczeń wieprzowa z sosem
	udk: Udko z kaczki 
	rola: Rolada Śląska z sosem
	pierci: Pierś w cieście 
	sosik: Sos mięsny 450ml 
	kap: Kapusta zasmażana 0,5 kg           
	sur: Zestaw surówek 0,5 kg 
	klus: Kluski 10szt. 
	ziemn: Ziemniaki pieczone 1 kg 
	golgot: Golonko gotowane szt.
	dev: Devolaile
	golop: Golonko opiekane szt.
	na miejscu: [12:00]
	Text6: 
	Dowóz: [0]
	kotlt drob: Kotlet drobiowy
	Text1: Przy 10 porcjach gratis -  60zł na dodatkiPrzy 20 porcjach gratis -120zł na dodatki Przy 30 porcjach gratis -180zł na dodatki


