Zamów na dziś
Zamówienia realizujemy codziennie w godzinach 11:00 – 17:00. Dowóz jest DARMOWY
na terenie Białegostoku. Możliwy jest dowóz do 10 km poza granice miasta za dopłatą 10 zł.
Do każdego dania doliczane jest opakowanie: 1,00 zł, do zupy 0,50 zł. Zamów telefonicznie pod
nr 604 512 039 lub przez naszą stronę internetową: https://trzypotrzy.com/zamow/

Zamów

Zestawy obiadowe:
Zestaw I

Zupa dnia 250 ml

17 zł

Kotleciki drobiowe siekane / puree ziemniaczane / surówka dnia

Zestaw II

Zupa dnia 250 ml

16 zł

Tradycyjny schabowy / ziemniaki z koprem / mizeria

Zestaw III

Zupa dnia 250 ml

17 zł

Gulasz wieprzowy / kasza gryczana / ogórek kiszony

Zestaw IV

Zupa dnia 250 ml

21 zł

Karkówka duszona / domowe kopytka / sałata ze śmietaną i szczypiorem

Zestaw V

Krem grzybowy 250 ml

WEGAŃSKI 18 zł Gołąbki wegańskie z kaszą bulgur i warzywami
Zestaw VI

Zupa dnia 250 ml

18 zł

Pierś z kurczaka zapiekana z pieczarkami i serem żółtym / ziemniaki z koprem /
surówka dnia

Pozostałe dania:
Pierogi z mięsem 8 szt.: 16 zł
Pierogi z kaczką 8 szt.: 16 zł
Pierogi ruskie 8 szt.: 16 zł
Pierogi ze szpinakiem i grzybami 8szt.: 16 zł – danie wegetariańskie
Placki ziemniaczane z sosem jogurtowo – czosnkowym 6szt.: 15 zł – danie wegetariańskie
Placek po zbójnicku ( z gulaszem wieprzowym) 330g/220g: 23 zł
Naleśniki z kurczakiem i szpinakiem 2 szt./ 300 g: 16 zł
Naleśniki z serem (na słodko) 2 szt. / 200 g: 10 zł – danie wegetariańskie
Racuchy z jabłkami i słodką śmietaną 4 szt.: 10 zł
Sałatka z kurczakiem 350 g: 16 zł (mix sałat, filet z kurczaka, ogórek, pomidor, cebula czerwona,
rzodkiewka, pomarańczowy vinaigrette, grzanki)
Sałatka z krewetkami 350g: 18 zł (sałata lodowa, krewetki tygrysie, cebula czerwona, pomidor, ogórek,
rzodkiewka, sos winno-ziołowy, grzanki)
Zupy:
Zupa dnia 250 ml: 4 zł
Krem grzybowy 250 ml: 5 zł – zupa wegańska!
Rosół z makaronem 250 ml: 4 zł
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