
 

W związku z obostrzeniami informujemy, iż od dnia 24 X 2020 r. będziemy 

o dania na wynos
o catering  ( z 

o zamówienia na wyroby cukiernicze
                       ( z odbiorem osobistym)

 

ZESTAWY OBIADOWE : 
Danie dnia  I – zupa + II danie 
Danie dnia  II– zupa + II danie 
De'volaille, ziemniaki, zestaw surówek 

De’volaille z szynką i serem, frytki, zestaw surówek

Kotlet drobiowy, frytki, zestaw surówek 

Rolada śląska, kluski śląskie, zestaw surówek

Polędwiczki w sosie grzybowym, kluski śląskie

Sandacz z masłem czosnkowym, ziemniaki, zestaw surówek

DODATKI 
Kluski śląskie 

Ziemniaki 

Frytki 

Sos pieczeniowy 
SAŁATKI: 
Zestaw surówek 

Warzywa z wody 
Grecka 

Realizacja zamówień
 

Zamówienia dań prosimy składać w godz

Zamówienia powyżej 20 obiadów prosimy składać 
 

Czas oczekiwania 

Dowóz do 

 

44-240 Żory - Rowień, ul. Rybnicka 251  tel. 32 435 27 43
 e-mail: 

      
 

 

Drodzy Klienci 
W związku z obostrzeniami informujemy, iż od dnia 24 X 2020 r. będziemy 

dania na wynos  ( z dowozem lub odbiorem osobistym),

z odbiorem osobistym) zamówienia pod nr tel

zamówienia na wyroby cukiernicze
odbiorem osobistym) zamówienia pod nr tel 32 4352743

ZUPY:
22 zł Zupa dnia
30 zł Barszcz
25 zł Bulion z 

zestaw surówek  25 zł  

 25 zł  

, zestaw surówek 30 zł  

śląskie, zestaw surówek 30 zł  

ziemniaki, zestaw surówek 40 zł  

PRZYSTAWK
5 zł Śledź w śmietanie

5 zł Śledź w oleju z cebulą

5 zł Sałatka 

  5 zł Sałatka z kurcz
 

  5 zł  
 10 zł Sztućce
10 zł 

 

Realizacja zamówień od wtorku do niedzieli w godz. 12.00
 

w godz. od 11 00 do 20 00 od wtorku do  niedzieli  pod nr
 

obiadów prosimy składać z jednodniowym wyprzedzeniem pod nr

 

Czas oczekiwania – do ustalenia 
Minimalne zamówienie – 60 zł. 

Dowóz do 5 km- gratis, od 5 km do 15 km – 20 zł 
Opakowania gratis. 

 

 

ZAPRASZAMY  
   

Rowień, ul. Rybnicka 251  tel. 32 435 27 43
mail: biuro@restauracjawenecja.pl,  

www.restauracjawenecja.pl      

W związku z obostrzeniami informujemy, iż od dnia 24 X 2020 r. będziemy realizować: 

z dowozem lub odbiorem osobistym),  

el.601 611 036 

zamówienia na wyroby cukiernicze 
32 4352743 

ZUPY: 
Zupa dnia    8 zł 

Barszcz z krokietem  12 zł 

Bulion z kołdunami 8 zł 

 
 

 

 

 

PRZYSTAWKI 
Śledź w śmietanie 12 zł 

w oleju z cebulą 12 zł 

Sałatka szefa 15 zł 

Sałatka z kurczakiem 15 zł 
 

 
Sztućce 1zł 

                                            

12.00  – 20 .00 

pod nr    tel.  32 4352743 

pod nr    tel.  601 611 036 

 

Rowień, ul. Rybnicka 251  tel. 32 435 27 43 


