
Dzień m-ca 
(1-7)

Dzień m-ca 
(8-14)

Dzień m-ca
(15-21)

Dzień m-ca
(22-28)

Dzień m-ca
(29-31)

Po
ni

ed
zi

ał
ek

Barszcz czerwony 
z makaronem 
Kotlet lwowski 

w sosie chrzanowym
Ziemniaki

Bukiet surówek 

Krupnik
Bryzol z cebulką

Ziemniaki 
Bukiet surówek

Barszcz ukraiński
Zemsta smoka (kurczak, 

ryż, warzywa 
gotowane)

Pieczarkowa 
z makaronem           
Udko pieczone

Ziemniaki 
Bukiet surówek

Żurek 
Kotlet mielony

Ziemniaki
Bukiet surówek

W
to

re
k Zupa gulaszowa

Naleśniki z serem, sosem 
śmietanowym 

i polewą czekoladową

Zalewajka     
Żeberka pieczone, 

Kopytka
Buraczki zasmażane

Krem z białych warzyw
Sztuka mięsa w sosie 

pieczeniowym
Ziemniaki

Kapusta zasmażana

Diabelski kociołek
Roladka drobiowa 

Kolorowy ryż
Marchewka 
z groszkiem

Pomidorowa z makaron
Kotlet mielony

Ziemniaki
Buraczki zasmażane

Śr
od

a
Rosół z makaron 

Filet w płatkach kukurydzianych
Ziemniaki

Marchewka gotowana    

Diabelski kociołek          
Makaron penne

z kurczakiem, 
szpinakiem

w sosie śmietanowym

Ogórkowa
Udko faszerowane

Ziemniaki 
Bukiet surówek

Jarzynowa       
Placek po węgiersku

Rosół z makaronem
Gulasz drobiowy

Ziemniaki
Bukiet surówek

Cz
w

ar
te

k Ogórkowa 
Gulasz wieprzowy

Kasza pęczak
Surówka z kiszonego ogórka

Pomidorowa z ryżem
Roladki schabowe 

w sosie śmietanowym
Ziemniaki

Bukiet surówek

Kapuśniak
Filet w jajku

Ziemniaki
Bukiet surówek

Krupnik
Wątróbka drobiowa,

Ziemniaki
Surówka z kiszonego 

ogórka

Ryżowa
Udko w sosie 

potrawkowym
Ziemniaki

Marchewka gotowana

Pi
ąt

ek

Pieczarkowa z makaronem
Filet z ryby
Ziemniaki

Bukiet surówek

Fasolowa
Filet z ryby

z warzywami
Ziemniaki

Koperkowa z 
makaronem      
Filet z ryby 
Ziemniaki 

Bukiet surówek

Grochówka
Filet z ryby

Z warzywami
Ziemniaki

Zupa z zielonych 
strączków           
Filet z ryby 
Ziemniaki

Bukiet surówek

So
bo

ta

Pomidorowa 
z makaronem

Schabowy tradycyjny
Ziemniaki

Bukiet surówek

Zupa kalafiorowa
Pulpety w sosie 
pomidorowym

Ziemniaki
Bukiet surówek

Jarzynowa
Świeżonka
Ziemniaki

Bukiet surówek

Barszcz czerwony z 
makaronem

Klopsiki w sosie 
śmietanowo -
koperkowym

Ziemniaki
Bukiet surówek

Pomidorowa z 
makaronem

Kotlet mielony
Ziemniaki

Bukiet surówek

N
ie

d
zi

el
a Rosół z makaronem                

Devolay
Ziemniaki

Bukiet surówek

Rosół z makaronem 
Cordon blue

Ziemniaki
Bukiet surówek               

Rosół z makaronem              
Karczek w sosie

Kluski śląskie
Bukiet surówek

Rosół z makaronem 
Filet z kurczaka w 

sezamie 
Ziemniaki

Bukiet surówek

Rosół z makaronem
Schabowy
Ziemniaki

Bukiet surówek

Obiad dnia 
Zupa dnia 
II danie dnia 

Obiad dnia 
Zupa dnia 
II danie dnia 

-18,00
- 6,00

- 15,00

-18,00
- 6,00

- 15,00

• Dostawa na terenie Ozorkowa:
- 2,00 zł
- Gratis dla zamówień od 30,00 zł 

• Koszt dostawy poza terenem 
Ozorkowa do ustalenia

• Zamawiając od 3 do 6 obiadów 
dnia zapłacisz tylko 17,00 zł za 
sztukę.

• Zamawiając powyżej 6 obiadów 
dnia zapłacisz tylko 16,00 zł za 
sztukę.

• Zamówienia od 9.30 do 17.45
• Godziny wyjazdów : ok. 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00

506 173 015 lub 42 718 27 28

ON-LINE -> www.strefa-smaku.pl

• Dostawa na terenie Ozorkowa:
- 2,00 zł
- Gratis dla zamówień od 30,00 zł 

• Koszt dostawy poza terenem 
Ozorkowa do ustalenia

• Zamawiając od 3 do 6 obiadów 
dnia zapłacisz tylko 17,00 zł za 
sztukę.

• Zamawiając powyżej 6 obiadów 
dnia zapłacisz tylko 16,00 zł za 
sztukę.

• Zamówienia od 9.30 do 17.45
• Godziny wyjazdów : ok. 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00

506 173 015 lub 42 718 27 28

ON-LINE -> www.strefa-smaku.pl
Zastrzegamy możliwość zmiany obiadu dnia. Obiady dnia dostępne do wyczerpania „zapasów”. Koła ratunkowe dostępne do 18:00Zastrzegamy możliwość zmiany obiadu dnia. Obiady dnia dostępne do wyczerpania „zapasów”. Koła ratunkowe dostępne do 18:00

W lokalu i 
w dostawie
W lokalu i 

w dostawie



KOŁA RATUNKOWE W CENIE OBIADU DNIA 
(z zupą dnia)
Schabowy, ziemniaki, bukiet surówek       
Filet z kurczaka, ziemniaki, bukiet surówek     
Filet z ryby, ziemniaki, bukiet surówek  

KOŁA RATUNKOWE Z DOPŁATA ( z zupą dnia)
Naleśniki z serem i sosem czekoladowym ( 3szt.)  
Placek po węgiersku
Devolay, ziemniaki, bukiet surówek
Karkówka w sosie, kluski śląskie, bukiet surówek

ZUPY
Rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem/ryżem
Żurek z jajkiem i kiełbaską
Flaki tradycyjne

KOŁA RATUNKOWE W CENIE OBIADU DNIA 
(z zupą dnia)
Schabowy, ziemniaki, bukiet surówek       
Filet z kurczaka, ziemniaki, bukiet surówek     
Filet z ryby, ziemniaki, bukiet surówek  

KOŁA RATUNKOWE Z DOPŁATA ( z zupą dnia)
Naleśniki z serem i sosem czekoladowym ( 3szt.)  
Placek po węgiersku
Devolay, ziemniaki, bukiet surówek
Karkówka w sosie, kluski śląskie, bukiet surówek

ZUPY
Rosół z makaronem
Pomidorowa z makaronem/ryżem
Żurek z jajkiem i kiełbaską
Flaki tradycyjne

- 18,00
- 18,00
- 18,00

- 19,00
- 20,00
- 20,00
- 22,00

- 7,00
- 7,00
- 9,00

- 12,00

- 18,00
- 18,00
- 18,00

- 19,00
- 20,00
- 20,00
- 22,00

- 7,00
- 7,00
- 9,00

- 12,00

Tylko w dostawieTylko w dostawie MEGA SAŁATKI (podawane z tostem)

Cezar (kurczak, sałata lodowa, 
pomidor, ogórek, słonecznik, sos 
winegret)
Grecka (ser feta, sałata lodowa, 
pomidor, ogórek, cebula, oliwki, 
papryka, sos winegret)

ZAMIANA NA:
Rosół, pomidorowa z makaronem/ryżem
Ryż, kaszę, kluski śląskie, frytki, ziemniaki 
zapiekane, talarki pieczone
Kapustę gotowaną, buraczek zasmażany, 
warzywa na parze

DODATKI:
Ziemniaki z wody
Ryż, kasza, kluski śląskie
Frytki, ziemniaki zapiekane, talarki pieczone
Bukiet surówek
Kapusta zasmażana, buraczki zasmażane, 
warzywa na parze

MIĘSA :
Dodatkowa porcja mięsa z „obiadu dnia”
Kotlet schabowy
Filet z kurczaka
Devolay
Karczek w sosie

MEGA SAŁATKI (podawane z tostem)

Cezar (kurczak, sałata lodowa, 
pomidor, ogórek, słonecznik, sos 
winegret)
Grecka (ser feta, sałata lodowa, 
pomidor, ogórek, cebula, oliwki, 
papryka, sos winegret)

ZAMIANA NA:
Rosół, pomidorowa z makaronem/ryżem
Ryż, kaszę, kluski śląskie, frytki, ziemniaki 
zapiekane, talarki pieczone
Kapustę gotowaną, buraczek zasmażany, 
warzywa na parze

DODATKI:
Ziemniaki z wody
Ryż, kasza, kluski śląskie
Frytki, ziemniaki zapiekane, talarki pieczone
Bukiet surówek
Kapusta zasmażana, buraczki zasmażane, 
warzywa na parze

MIĘSA :
Dodatkowa porcja mięsa z „obiadu dnia”
Kotlet schabowy
Filet z kurczaka
Devolay
Karczek w sosie

- 19,00

- 19,00

- 3,00
- 3,00

- 3,00

- 4,00
- 5,00
- 6,00

- 5,00
- 6,00

- 7,00
- 9,00
- 8,00

- 11,00
- 12,00

- 19,00

- 19,00

- 3,00
- 3,00

- 3,00

- 4,00
- 5,00
- 6,00

- 5,00
- 6,00

- 7,00
- 9,00
- 8,00

- 11,00
- 12,00

Ozorków, Działkowa 1 (wjazd od Armii Krajowej)
tel. 42 718 27 28, kom. 506 173 015

e-mail: tamada@tamada.pl, www.tamada.pl
http://www.fb.com/strefa.smaku

Ozorków, Działkowa 1 (wjazd od Armii Krajowej)
tel. 42 718 27 28, kom. 506 173 015

e-mail: tamada@tamada.pl, www.tamada.pl
http://www.fb.com/strefa.smaku


