RESTAURACJA UNIWERSYTECKA
Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki
ul. gen. W. Andersa 1, 85 – 796 Bydgoszcz

Dania na wynos (ceny obowiązujące w 2019r.):
Poniżej prezentujemy ofertę dań na wynos oferowanych przez naszą firmę. Dania
należy wybierać z poniższego menu, jednak nie wszystkie typy dań zawsze są dostępne.
Potrawy należy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem, natomiast w pewnych terminach nie zawsze będzie możliwość odbioru dań w weekend, z reguły dania są do obioru z naszej siedziby: Restauracji Uniwersyteckiej przy ulicy Andersa 1. Jeżeli będzie to
uzgodniona kwestia możliwy jest odbiór dań w Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy,
Zupa – porcja 250-300ml: koszt porcji 4 - 6zł
 Rosół królewski z makaronem i zieleniną (na
porcjach rosołowych z indyka, kury i kaczki),
 Krem ze szparag z groszkiem ptysiowym,
 Krem z pomidorów,
 Krem z pieczarek,







Żurek Staropolski,
Krem z porów z groszkiem pieczonym,
Krem cebulowy z grzanką,
Krem serowy,
Krem kalafiorowy,

Dania mięsne wieprzowe do zregenerowania w piekarniku: koszt porcji 10-12 zł
 Dukaty z polędwiczki z pieczarkami,
 Zraz meksykański z sosem faszerowany pieczarką,
papryką i cebulą,
 Filet z ananasem.

Zraz chłopski z farszem z kapusty kiszonej, boczku i
 Karkówka pieczona z owocami,
cebuli,
 Rogal schabowy z pieczarkami,
 Golonka po bawarsku lub peklowana,
 Eskalop ze schabu z farszem paprykowaym,
 Stek wieprzowy z dodatkami,
zapieczony z serem,
 Polędwiczki wieprzowe po prowansalsku,
 Rolada schabowa z porem,
 Polędwiczki wieprzowe fantazyjne,
 Kotlet Jeżawski (szynka konserwowa, jajko,
 Pani Walewska (wieprzowina szpikowana śliwką owicebula)
nięta boczkiem z plastrem ananasa zapieczona z serem),
 Zraz zawijany z szynki wieprzowej,
Dania z mięsa drobiowego do zregenerowania w piekarniku: koszt porcji 10-12 zł
 Indyk po piastowsku (kawałek sera zawinięty w  Filet z owocami,
szynkę konserwową, całość w filecie z indyka, panierowa-  Sakwa Gajowego,
na),
 Kotlet szwajcarski
 Stek z indyka z dodatkami,
 Mięsa faszerowane,
 Szaszłyk drobiowy z pieczarkami,
 De Volaille (pierś z kurczaka nadziewana masłem),
 Pieczeń z indyka z sosem kurkowym,
 Kurczak, lub inny drób w potrawce.
 Zraz z gorgonzolą,
Surówki: porcja 150-200g, koszt 20 zł / kg
 Z białej kapusty z koperkiem,
 Królewska (biała kapusta, rodzynki, kukurydza),
 Z czerwonej kapusty z rodzynkami lub z ananasem,
 Wiosenna (kapusta pekińska, pomidor, ogórek, szczypior),
 Jesienna (kapusta pekińska, papryka, szczypior),
 Letnia (pomidor, ogórek, zielenina),










Ogrodowa (kapusta pekińska, rzodkiewka, szczypior,
ogórek),
Z pora (por, kukurydza, rodzynki),
Z rzepy (rzepa, majonez),
Z selera z orzechami włoskimi,
Z marchewki z ananasem,
Z buraczków,
Z kiszonego ogórka,
Żydowska
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Zakąski podawane tradycyjnie, koszt porcji 9-11 zł
 Tatar z wołowiny,

 Tatar z łososia,

 Schab w galarecie,

 Indyk w galarecie,

 Karp lub pstrąg w galarecie,

 Łosoś z cytryną,

 Pieczeń z karkówki po szlachecku,

 Pierś z indyka z morelą (sos tatarski, żurawinowy, borów- 
kowy),

 Medalioniki z indyka z kremami (brokułowym,
chrzanowym, paprykowym),
Sałatki porcja 150-200g, koszt 35 zł / kg
 Sałatka grecka lub pekińska a’la grecka,
 Sałatka curry (ryż, pierś z kurczaka, ananas),
 Sałatka chińska (bambus, seler, szynka),
 Sałatka meksykańska,
 Sałatka frutti di mare z tuńczykiem,
 Gyros (Kapusta pekińska, kurczak, ogórek konserwowy)
 Sałatka jarzynowa tradycyjna,
 Sałatka kartoflana w stylu kartofelsallat,
 Sałatka śledziowa,










Szparagi w szynce lub z łososiem,
Szynka po rusku,
Szynka po szwajcarsku,
Ryba po grecku lub w pomidorach,
Polędwiczki z indyka z sosami,
Schab pieczony z ziołami,
Rolada cielęca faszerowana szpinakiem i pieczarkami,
Rolada z kurczaka w cieście serowym,
Galaretka drobiowa lub wieprzowa .

Owocowa,
Ryba po grecku,
Jesienna (Fasola, wędlina, pomidor, ogórek)
Cezara (Bukiet sałat, nugetsy z kurczaka, sos czosnkowy)
Zimowa (Brokuł, pieczone mięso, kukurydza)
Włoska (Makaron, ser, szynka, zioła)
Jajeczna (Jajka, wędlina, rzodkiewka, szczypior)
Wiosenna (Kapusta pekińska, groszek, ogórek, wędlina)

Minimalne zamówienie to 10 porcji z danego asortymentu.

Wynos możemy przygotować w jednorazowych opakowaniach niezwrotnych – koszt
2 zł za opakowanie (półmisek i karton), na naszych półmiskach za kaucją lub ewentualnie na półmiskach dostarczonych przez Klienta.
Zamówienia muszą być potwierdzone, można je składać telefonicznie lub mailowo:
Adres e-mail: biuro@lewiccy.com
Telefon stacjonarny / fax: (52) 340 87 30
Numery komórkowe:
Andrzej Makowski

506 21 23 23

Krzysztof Wojciechowski

506 11 22 82

Strona 2 z 2
Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki, ul. gen. W Andersa 1, 85-796 Bydgoszcz
tel./fax.: (52) 340 87 30, tel. kom.: 506 11 22 82 lub 506 21 23 23
NIP: 554 023 73 17, REGON: 090086537
Millenium Bank: 37 1160 2202 0000 0001 0027 2045
www.lewiccy.com

