
Zupa i danie główne (1 do wyboru) 
*cena zestawu (145zł) obowiązuje tylko i wyłącznie przy zamówieniu na cały tydzień 

Imię i nazwisko: 

Odbiór  
Osobisty  

lub adres dostawy 

23.05.22 
(poniedziałek) 

Zupa:  
Zupa pomidorowa z ryżem i warzywami 

 

Danie główne 1: 
Filet z kurczaka  z grilla, świeże sałaty z warzywami oraz sałatką 
ziemniaczaną z bekonem i kiszonym ogórkiem 

 

Danie główne 2: 
Sałaty mieszane z podwędzanym łososiem, z domowym winegretem 
oraz warzywami 

 

24.05.22 
(wtorek) 

Zupa:  
Chłodnik z ogórka z młodym koprem oraz  jogurtem greckim 

 

Danie główne 1: 
Szaszłyk wieprzowo-drobiowy z grilla, frytka stekowa, sałatka 
wiosenna 

 

Danie główne 2: 
Sałata lodowa z buraczkiem, boczniakiem, pestkami słonecznika oraz 
winegretem z czarnego bzu 

 

25.05.22 
(środa) 

Zupa:  
Krem ze szparagów z julienne z boczku 

 

Danie główne 1: 
Kluski ziemniaczane z kapustą zasmażaną oraz twarogiem 

 

Danie główne 2: 
Sajgonki wegetariańskie z sosem sweet chili, małą sałatką oraz frytką 
(12 szt.) 

 

26.05.22 
(czwartek) 

Zupa:  
Krem z pieczarek z nutką czarnej trufli oraz grzankami 

 

Danie główne 1: 
Ragout z indyka z warzywami oraz groszkiem w białym sosie, z 
maślanym ryżem parabolicznym oraz brokułem 

 

Danie główne 2: 
Wiosenna sałatka z arbuzem, serem feta, pestkami słonecznika oraz 
winegretem miętowym 

 

27.05.22 
(piątek) 

Zupa:  
Barszcz czerwony z domowym pasztecikiem 

 

Danie główne 1: 
Łosoś norweski pieczony w niskiej temperaturze na sosie z młodym 
groszkiem, kaszą bulgur oraz szparagami 

 

Danie główne 2: 
Pierogi z truskawkami oraz kwaśną śmietaną (6 szt.) 

 

Sposób realizacji zamówienia: 
Ze względów bezpieczeństwa sugerujemy złożenie zamówienia drogą mailową: recepcja@hotelfilmar.pl załączając 
potwierdzenie dokonanej wpłaty zadatku w wysokości 100%, telefonicznie po numerem 56 66 94 973 przesyłając na 
recepcja@hotelfilmar.pl potwierdzenie dokonanej wpłaty zadatku w wysokości 100% lub osobiście w recepcji Hotelu Filmar 
wraz z wpłatą zadatku w wysokości 100% /karta, gotówka, Blik/ 
Zamówienia na kolejny tydzień można składać do niedzieli do godziny 16.00. 
Numer konta do wpłat: 82 1240 1936 1111 0000 1322 6455 
Dowóz w godzinach 12.00-14.00, na terenie Torunia /do 5 km od Hotelu/ bezpłatny 
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