Menu z Dowozem
Obszar dostawy jest ograniczony w celu zapewnienia jak najlepszej
jakości potraw.
Dowóz gratis:
na terenie Wrześni i okolic (do 5 km) – przy zamówieniu powyżej 20,00 zł
okolice (do 10 km) – przy zamówieniu powyżej 39,00 zł
okolice (do 15 km) – przy zamówieniu powyżej 69,00 zł
Dowóz poniżej ceny obejmujących promocję: 2,00 zł / km
Ceny są podane w PLN.
VAT jest wliczony w cenę.
Ceny mogą ulec zmianie.

Dowozimy codziennie
od godziny 12.00 do godziny 20.00.

tel. 518 693 795
tel. 61 4365427

Restauracja – Hotel „Kassandra”, Gutowo Wielkie 29, 62-300 Września
Tel. 61 4365427, tel. 518693795
www.restauracja-kassandra.com.pl
info@restauracja-kassandra.com.pl

Zupy:
Rosół z domowym makaronem

5,00 zł

Krem pomidorowy z bazylią

6,00 zł

Pikantna, hiszpańska zupa z kurczakiem i papryką

7,00 zł

Krem pieczarkowy

7,00 zł

Flaczki ze świeżym pieczywem

7,00 zł

Staropolski żurek na zakwasie, z jajkiem i kiełbasą

7,00 zł

Sałaty:
Do wszystkich sałatek podajemy świeżo wypiekane pieczywo.

Sałatka z grillowanym kurczakiem (sałata, rukola, grillowany kurczak,
pomidory, papryka, krążki cebuli, prażone pestki dyni i słonecznika, sos
vinegrette)

16,00 zł

Sałatka z wątróbką drobiową i kozim serem (sałata, suszone pomidory,
prażone pestki dyni)

16,00 zł

Sałatka z tuńczykiem (sałata, tuńczyk, pomidory, ogórki, oliwki, cebula,
kukurydza, jajko, sos majonezowy)

15,00 zł

Sałatka serowa (sałata, rukola, grillowany kozi ser, prażone pestki dyni
i słonecznika, kawałki ananasa i winogrona)
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19,00 zł

Dania z drobiu:
Filet z kurczaka w złocistej panierce, gotowane ziemniaki z koperkiem,
zestaw surówek

19,00 zł

Kotlet De’ volaille z frytkami i grillowanymi warzywami

19,00 zł

Wątróbki drobiowe w otulinie z boczku, ziemniaki gotowane, mix sałat
z pomidorami i papryką

19,00 zł

Szaszłyk drobiowy z cebulą, papryką i boczkiem, podawany
z ziemniaczanym puree i zestawem surówek

20,00 zł

Shoarma drobiowa z frytkami i bukietem surówek. Bułka pita, sosy:
pomidorowy, czosnkowy

20,00 zł

Strogonow z piersi z kurczaka podawany z ryżem

21,00 zł

Mix faszerowanych roladek (ze szpinakiem, z suszonymi pomidorami,
z pieczarkami), frytki, zestaw surówek

26,00 zł

Dania z wieprzowiny:
Kotlet „Kassandra” (panierowany kotlet schabowy faszerowany szynką
i serem, z dodatkiem ogórka kiszonego, papryki i pieczarek) podawany
z frytkami i zestawem surówek

22,00 zł

Kotlet schabowy z kostką, ziemniaki gotowane z koperkiem, kapusta
zasmażana

20,00 zł

Kotlet hawajski (schab, ser, ananas, pieczarki), ziemniaki gotowane,
sałatka z pomidorów

20,00 zł

Kofta, czyli greckie szaszłyczki z mięsa mielonego podawane z pieczonymi
ziemniakami, sos tzatziki, zestaw surówek
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25,00 zł

Roladki z karkówki faszerowane boczkiem, ogórkiem kiszonym i cebulą.
Sos pieczeniowy, ziemniaki gotowane, warzywa

25,00 zł

Golonka gotowana podawana z kapustą zasmażaną. Pieczywo,
musztarda, chrzan

20,00 zł

Deska mięs pieczonych dla 3 osób (karkówka, filet z kurczaka, schab,
szaszłyki) 3 x frytki, dipy: 2 x czosnkowy, 2x musztardowy, 2 x ostry,
3 x zestaw surówek)

69,00 zł

Zestaw dnia (zupa, II danie: z drobiu lub z wieprzowiny, dodatki) 20,00 zł

Dania z ryb i owoców morza:
Filet z dorsza sauté (ok. 400 g) podawany z sosem serowo – cebulowym,
frytki, gotowane warzywa

26,00 zł

Pstrąg pieczony z pieca (ok. 400 g), serwowany z puree z zielonego
groszku, opiekane ziemniaki

28,00 zł

Krewetki (200 g) w sosie maślanym z czosnkiem, podawane z pieczywem
i mixem sałat z pomidorami i papryką

30,00 zł

Dania dietetyczne:
Plasterki drobiowe (150 g) podawane na sałatce (mix sałat, rukola,
pomidor, papryka, grejpfrut, ocet balsamiczny)

15,00 zł

Grillowana w ziołach pierś z kurczaka (150 g) podawana z kaszą jaglaną,
i gotowanymi na parze warzywami

19,00 zł

Gotowane klopsiki indycze (150 g) w delikatnym sosie z pomidorów, ryż
curry z warzywami

20,00 zł

Filet z dorsza (200 g) gotowany na parze, ryż z warzywami

22,00 zł
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Boxy:
Chrupiące kawałki kurczaka w pikantnej panierce

Zestaw I - 4 wings, 4 strips, 4 kawałki kurczaka, frytki, sos pomidorowy,
sos czosnkowy

25,00 zł

Zestaw II - 6 wings, frytki, sos pomidorowy, sos czosnkowy

19,00 zł

Zestaw III - 8 strips, frytki, sos pomidorowy, sos czosnkowy

21,00 zł

Zestaw IV – 10 kawałków kurczaka, frytki, sos pomidorowy, sos
czosnkowy

27,00 zł

Zestaw Party - 10 wings, 10 strips, 10 kawałków kurczaka, 2 x frytki,
2 x sos pomidorowy, 2 x sos czosnkowy

69,00 zł

Burgery:
Wszystkie burgery podajemy w zestawie z frytkami, sałatką i sosem czosnkowym.

Classicburger (200 g wołowiny, cebula, sałata lodowa, ogórek
konserwowy, pomidor, sos majonezowy, sos barbecue, dodatki

22,00 zł

Baconburger (200 g wołowiny, bekon, cebula, sałata lodowa, ogórek
konserwowy, pomidor, sos majonezowy, sos barbecue), dodatki

23,00 zł

Chesseburger (200 g wołowiny, ser Cheddar, cebula, sałata lodowa,
ogórek konserwowy, pomidor, sos majonezowy, sos barbecue) dodatki
23,00 zł

Classicbuger (200 g wołowiny, cebula, sałata lodowa, ogórek
konserwowy, pomidor, sos majonezowy, sos barbecue).
Bez dodatków - frytek, sałatki, sosu czosnkowego.
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14,00 zł

Pizza:
Do każdej pizzy dodajemy sos pomidorowy lub sos czosnkowy.

Dostępne rozmiary pizzy:

 30 cm / 50 cm

Margerita (sos pomidorowy, ser mozzarella)

13,00 zł / 18,00 zł

Funghi (sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki)

14,00 zł / 20,00 zł

Prosciutto (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka)

16,00 zł / 26,00 zł

Salami (sos pomidorowy, ser mozzarella, salami)

16,00 zł / 26,00 zł

Capriciosa (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki)
18,00 zł / 28,00 zł
Bolognese (sos pomidorowy, ser mozzarella, sos Bolognese, szynka,
pieczarki, cebula)

18,00 zł / 28,00 zł

Hawaii (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ananas) 17,00 zł /27,00 zł
Tonno (sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, oliwki, cebula, natka
pietruszki)

19,00 zł /29,00 zł

Vegetariana (sos pomidorowy, ser mozzarella, brokuły, papryka, cebula,
pieczarki, oliwki, kukurydza)

17,00 zł /27,00 zł

Diavola (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pepperoni, cebula,
pieczarki)

18,00 zł /28,00 zł

Formaggio (sos pomidorowy, cztery rodzaje serów, rukola)
20,00 zł /31,00 zł
Kebab (sos pomidorowy, ser mozzarella, kebab, cebula, sałata lodowa,
ogórek, pomidor)

20,00 zł /30,00 zł

Cassandre (sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, kiełbasa, bekon,
kebab)

22,00 zł /32,00 zł
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Dodatki do pizzy:
warzywne

2,50 zł

szynka

4,50 zł

salami

4,50 zł

mięso kebab

5,00 zł

tuńczyk

4,00 zł

ser

4,00 zł

sosy (czosnkowy, koktajlowy, ketchup, pomidorowy ostry)

2,00 zł

Pasta:
(Porcje makaronów wynoszą 400 g)

Spaghetti Bolognese (makaron spaghetti w sosie bolońskim z mięsem
mielonym)

12,00 zł

Penne ai Funghi (rurki makaronowe w sosie śmietanowo –
pieczarkowym z kurczakiem)

17,00 zł

Tagliatelle In una Manzo (wstążki makaronu w kremowym sosie
pieprzowym z wieprzowiną i pieczarkami)

25,00 zł

Lasagne Alla Bolognese (lasagne, sos pomidorowo – beszamelowy
z dodatkiem mięsa mielonego)

18,00 zł

Dania typu fast food:
Tortilla drobiowa w cieście (kebab drobiowy, świeże warzywa, sosy) 13,00 zł
Tortilla z panierowanym kurczakiem (mięso drobiowe w panierce, świeże
warzywa, sosy)

14,00 zł

Tortilla wegetariańska (surówki, świeże warzywa, sosy)

11,00 zł

Kebab drobiowy „na talerzu” z frytkami, bukietem surówek, bułka pita,
sosy: pomidorowy, czosnkowy
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19,00 zł

Dodatki:
Frytki

4,00 zł

Talarki

5,00 zł

Ziemniaki gotowane

4,00 zł

Krokiety ziemniaczane

5,50 zł

Ryż curry

4,50 zł

Kopytka

4,00 zł

Zestaw surówek

5,50 zł

Kapusta kwaszona zasmażana

5,50 zł

Napoje:
Pespi, Mirinda, Fanta, Sprite 1 l

8,00 zł

Piwo: Tyskie, Lech, żubr, Żywiec 0,5 l

7,00 zł
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