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ZESTAWY PODRÓŻNE - PROPOZYCJE  
 
 
ZESTAW  KLASYCZNY I 
Kanapka z palucha wieloziarnistego lub z bagietki z szynką i warzywami 
Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Jabłko 1 szt. 
 
ZESTAW  KLASYCZNY II 
Kanapka z bagietki ze schabem warzywami i musem chrzanowym 
Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Banan 1 szt. 
 
ZESTAW  KLASYCZNY III 
Kanapka z palucha wieloziarnistego lub z bagietki z grillowanym kurczakiem i warzywami 
Kajzerka lub grahamka z pastą z tuńczyka i warzywami 
Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Prince polo 1szt. 
Banan 1 szt. 
 
ZESTAW  KLASYCZNY IV 
Kanapka z palucha wieloziarnistego lub z bagietki ze schabem pieczonym i musem chrzanowym 
Kajzerka lub grahamka z łososiem i warzywami  
Sałatka z grillowanym kurczakiem i sosem winegret 
Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Ciastko francuskie 1 szt. 
Jabłko 1 szt. 
 
ZESTAW JARSKI I 
Kanapka z palucha wieloziarnistego lub z bagietki z serem żółtym i warzywami 
Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Jabłko szt. 

 
ZESTAW JARSKI II 
Kanapka z palucha wieloziarnistego lub z bagietki z pastą jajeczną  
Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Banan 1szt. 
 

                          ZESTAW JARSKI III 
Kanapka z palucha wieloziarnistego lub z bagietki z jajkiem i warzywami 
Kajzerka lub grahamka z twarożkiem i warzywami 
Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Ciastko francuskie 1szt. 
Banan 1 szt. 
 
ZESTAW JARSKI IV 
Kanapka z palucha wieloziarnistego lub z bagietki z mozzarellą, pomidorami i świeżą bazylią 
Kajzerka lub grahamka z serem mimolette i warzywami 
Sałatka z sera blue z truskawkami i sosem winegret 

Sok pomarańczowy w butelce 0,3l lub woda mineralna 0,5l do wyboru 
Drożdżówka z serem/budyniem, 1szt. 
Jabłko 1 szt. 
 
 
Zestawy podróżne można komponować samodzielnie wybierając kanapki z zestawu kanapek 
lunchowych 
 
Zestawy podróżne przygotowane są w pojemnikach jednorazowych wraz z serwetką. 
 
 


