
    ZAMAWIAJ NA DOWÓZ

 ZUPY / OBIADY DOMOWE / PIEROGI  
 MAKARONY / BURGERY / PIZZA 

zamówienia z dowozem lub odbiór w lokalu
Czajowice, ul. Łokietka 16

WYNOS Z ODBIOREM W
LOKALU

DOWOZY

DWIE STREFY DOSTAW:

WWW.ZAJAZDUELIZY.PL

CAŁY TYDZIEŃ 13.00-20.30
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

13.00-19.00
przyjmowanie zamówień w

godzinach 12.00-18.30
przyjmowanie zamówień w

godzinach 12.00-20.00

STERFA 1 ZAMÓWIENIA OD 60ZŁ
Czajowice, Bębło, Biały Kościół, Jerzmanowice, Wierzchowie, Będkowice , Wielka wieś

STERFA 2 ZAMÓWIENIA OD 120ZŁ
Szyce, Gotkowice, Łazy, Sąspów

całe aktualne menu dostępne na stronie ineternetowej oraz w zakładce i albumie 'MENU' na
naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/zajazduelizy/menu

602 754 841          664 737 011



WWW.ZAJAZDUELIZY.PL

Burger klasyczny (100% wołowiny,
domowy ketchup)

21.00

Cheeseburger (100%wołowiny, ser,
bekon, domowy ketchup)

22.00

Burger BBQ (100%wołowiny, ser,
bekon, autorski sos BBQ)

22.00

Kurczakburger(panierowany
kurczak, domowy ketchup)

18.00

CZAJOWICE, UL. LOKIETKA 16 

MENU W DOSTAWIE

ZUPY

PIEROGI

DANIA GLÓWNE
Rosół z makaronem     8.00
Krem pomidorowy z grzankami  9.00
Żurek z jajkiem i kiełbasą     9.00
Zupa gulaszowa z kluseczkami 13.00

Paluszki z kurczaka z sosem
czosnkowym, frytkami i sałatką

25.00

Kaczka pieczona ćwiartka z jabłkami
prażonymi, sosem żurawinowym
ziemniakami i sałatką

28.00

Kotlet schabowy mały/duży z
ziemniakami i kapustą zasmażaną

22.00/27.00

Golonko pieczone w piwie z kapustą
zasmażaną

25.00

Barszcz czerwony z uszkami z
mięsem, z grzybami lub z
krokietem

10.00

Placki ziemniaczane z gulaszem po
węgiersku

25.00

Placki ziemniaczane z borowikami w
śmietanie

25.00

Bitki wołowe w sosie własnym z
kopytkami i buraczkami
zasmażanymi

28.00

Sztuka mięsa z jarzynami lub sosem
chrzanowym, ziemniakami i sałatką

26.00

Filet z łososia ze smażonymi
pomidorami, sosem cytrynowym,
frytkami i sałatką

32.00

z mięsem 13.00
z kapustą i grzybami 13.00

ruskie 12.00
okraszane smażonym boczkiem i cebulką

BURGERY

Burger tygodnia 24-27.00

w każdym: sałata lodowa, pomidor, ogórek
kiszony, czerwona cebulka, majonez

PIZZA                                30/40CM

FUNGHI: pieczarki 19/25.00
SALAMI: salami 20/26.00

WEGETARIANA: pieczarki, pomidor,
kukurydza, cebula

23/29.00

AMORE: szynka, kurczak, pomidor,
kukurydza

23/29.00

CAPRICCIOSA: szynka, pieczarki,
papryka

22/28.00

w każdej: sos, ser, oregano

SAMBA: schab, kurczak, ogórek,
papryka, papryczka jalapeno,
kukurydza, tabasco

25/31.00

MEXICANA: boczek, salami,
kukurydza, oliwki, czosnek,
papr. jalapeno, świeżo mielony
pieprz

27/33.00

SEROWA: ser góralski, ser gouda,
gorgonzola, pomidor, świeżo
mielony pieprz, zioła
prowansalskie

27/33.00

ELiZA: polędwiczka wp. grillowana,
boczek, pieczarki,
ogórek kiszony, ser góralski

27/33.00

SPECIALE: kurczak, pomidory
suszone, szparagi, bazylia, świeżo
mielony pieprz

27/33.00

DOMOWA: duża ilość pieczarek,
cebula, zapieczony ser, świeżo
mielony pieprz

25/31.00

SAMOWOLKA: 4 dowolne składniki
(maksymalnie 2 mięsne)

28/34.00
Sosy: ketchup/czosnkowy
/ostry/BBQ 

2.00
Opakowanie 1.00

PRZYGOTOWUJEMY TAKŻE DANIA CATERINGOWE, PRZEKĄSKI, SAŁATKI, ZIMNA
PŁYTA, GORĄCE DANIA- ZADZWOŃ/ NAPISZ- ZAPYTAJ

602 754 841, 664 737 011

Tagiatelle w sosie z grzybami
leśnymi

25.00

Tagiatelle w sosie z kurczakiem i
oliwkami

25.00

MAKARONY 

całe aktualne menu dostępne na stronie ineternetowej oraz w zakładce i albumie 'MENU' na
naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/zajazduelizy/menu


