Užsakymų tel. nr:

8 670 67059
(nuo 8:00 iki 13:00 val.)
Pristatymas į Jūsų pasirinktą vietą:
nuo 11:00 iki 14:00 val.

www.romdera.lt
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Sriubos:
Šaltibarščiai su bulvėmis 2,50 €.
Cibulynė su bulvėmis 2,50 €.
Saldi vaisių sriuba 2,50 €.

FB: Pietūsromdera
Meniu Nr. 4
Kompleksas (*sriuba + karštas patiekalas) — 5,50 Eur
Kompleksas (*sriuba + lietiniai blyneliai) — 5,30 Eur
Garnyras pasirinktinai: bulvės, bulvių košė,
grikiai, ryžiai. Dienos pyragaitis 0,80 Eur

PIRMADIENIS
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Šiupininė su juodosiomis alyvuogėmis
Kiaulienos kepsnys su garstyčių padažu
Vištienos kepsnys su pikantišku padažu
Kiaulienos troškinys su cukinijomis ir morkomis
Jūros lydekos kepsnys su garstyčių padažu ir keptomis
daržovėmis
Troškintos jautienos širdys su šoninės padažu
Bulvių plokštainis su kiauliena
Varškės apkepas gardintas obuoliais
Lietiniai blyneliai su mėsa - baltu padažu;
sūriu - pievagrybių padažu; varške gardinta cinamonu;
bananais - šokoladu

ANTRADIENIS
* Žirnių sriuba su šonine
1 Vištienos kepsnys sūrio - žolelių
apvalkale su tradiciniu padažu
2 Vištienos troškinys saldžiarūgščiame padaže
3 Plovas su kiauliena patiekiamas su raugintais agurkais
4 Keptas skumbrės kepsnys su alyvuogių padažu
gardintas prieskoninėmis žolelėmis
5 Troškintas kiaulienos liežuvis garstyčių padaže
6 Virti varškės virtinukai su grietine
7 Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa
8 Lietiniai blyneliai su vištiena - daržovėmis;
dešrele - sūriu; varške - razinomis; obuoliais

Užsakius iki 10 Eur — pristatymas 3.00 Eur
Užsakius virš 10 Eur — pristatymas 2.00 Eur
Užsakius 4 kompleksus — gėrimas NEMOKAMAI!

TREČIADIENIS
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Šviežių kopūstų sriuba
Užkeptas kiaulienos kepsnys su špinatais ir sūriu
Keptos vištienos blauzdelės su tradiciniu padažu
Vištienos kotletas įdarytas sūriu
Žuvies kepsnys su morkų padažu
patiekiamas su raudonaisiais kopūstais
Troškintos jautienos kepenys su tradiciniu
padažu gardintu česnakais
„Šefo” bulviniai blynai
Įdaryta paprika su malta kiauliena ir daržovių padažu
Lietiniai blyneliai su BBQ marinuota kapota
vištiena; mėsa; varške gardinta vanile; bananais ir
šokoladu

KETVIRTADIENIS
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Vištienos sriuba su makaronais
Vištienos karbonadas su sūrelio padažu
Kiaulienos troškinys su šparaginėmis pupelėmis
Kiaulienos kotletas
Užkeptas jūros lydekos kepsnys su špinatais ir sūriu
Troškinti vištienos skilveliai su raudonu padažu
Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa; varške
Makaronai su kalmarais ir tradiciniu padažu
Lietiniai blyneliai su kumpiu - pievagrybiais; dešrele;
varške - lašiša; varške - obuoliais

PENKTADIENIS
* Charčio sriuba
1 Kiaulienos kepsnys „Pasaka”
2 Kaimiškos dešrelės su troškintais kopūstais
ir krienų padažu
3 Maltas vištienos pjausnys su špinatų padažu
4 Žuvies kepsnys su žolelių padažu
5 Troškintos vištienos širdutės su chipotlės padažu
6 Žemaičių blynai
7 Lazanija su vištiena patiekiama su šviežiomis
daržovėmis
8 Sklindžiai su varške ir razinomis

