
 
МЕНЮ БІЗНЕС – ЛАНЧІВ   95,00 грн. 

Ресторан «Аврора» працює по б/г розрахунку по єдиному податку. 3-я група (ФОП Стан Д.В..). 
Якщо Ви - платники ПДВ, то до пропозиції по меню буде додано 20 % 

Адреса: м. Кривий Ріг 
пр. Металургів,40 

ТИЖДЕНЬ 1 

 
ПОНЕДІЛОК 

Салат Шопський 
Борщ «Український» 

Стегно куряче 
Гарнір на вибір: 

- гречана каша 
- картопляне пюре 
- рис відварний 
Сік, чай, компот на вибір 

 
           
                    ВІВТОРОК 

Салат по-домашньому з олією 
Суп із фрикадельками 
Спагеті «Болоньєзе» 

Сік, чай, компот на вибір 

 

 

 
 
 

СЕРЕДА 
 

Салат  з капусти та огiрка 
Суп по-східному 

Сотте овочеве з м’ясним соусом 
Сік, чай, компот на вибір 

               
 
 

ЧЕТВЕР 
Салат «Крабовий вітамін» 

Уха рибацька 
Оселедець з картоплею 

«під парусами» 
Сік, чай, компот на вибір 

 

 
 

П’ЯТНИЦЯ 
    Салат «Вітамінний з 

кунжутом» 
Суп сирний з сухариками 
Котлети з курячого фiле 

Гарнір на вибір: 
- гречана каша 
- картопляне пюре 
- рис відварний 
Сік, чай, компот на вибір 

 
 

 ТИЖДЕНЬ 2 

 
ПОНЕДІЛОК 

Ікра кабачкова 
Капусняк 

Печеня по-домашньому 
Сік, чай, компот на вибір 

 
 
 

 
 

ВІВТОРОК 
Салат з яблуком та грецьким 

горіхом 
Суп сирний із зеленим горошком 

Плов зі свининою 
Сік, чай, компот на вибір 

 
 
 

СЕРЕДА 
Салат по-домашньому з олією 

Окрошка 
Тефтелі свинячо-яловичі 

Гарнір на вибір: 
- гречана каша 
- картопляне пюре 
- рис відварний 

Сік, чай, компот на вибір 
 

ЧЕТВЕР 
Салат «Німецький з оселедцем» 

Уха рибацька 
Тефтелі рибні у вершковому соусі 

Гарнір на вибір 
Сік, чай, компот на вибір 

 
 

П’ЯТНИЦЯ 
 Салат  з капусти та горошка  

Суп курячий з локшиною  
     Млинці з куркою та грибами   

Сік, чай, компот на вибір 
 

ТИЖДЕНЬ 3 

 
ПОНЕДІЛОК 

 Салат з  сирною заправкою 
Суп гречаний з грибами 
Крила курячі запечені 

Гарнір на вибір: 
- гречана каша 
- картопляне пюре 
- рис відварний  
Сік, чай, компот на вибір 

 
 

ВІВТОРОК 
Салат Фiтнес 

Суп квасолевий з ковбасою 
Печінка куряча у сметані 

Картопля відварна 
Сік, чай, компот на вибір 

 
 

СЕРЕДА 
Салат по домашньому з сметаною 

Суп овочевий з куркою 
Піджарка куряча 
Гарнір на вибір: 

- гречана каша 
- картопляне пюре 
- рис відварний 

          Сік, чай, компот на вибір 
 

ЧЕТВЕР 
Салат «Ізраїль» 
Уха рибацька 

Хек у томатному соусі 
Гарнір на вибір 

Сік, чай, компот на вибір 
 
 

П’ЯТНИЦЯ 
Салат грецький з бринзою 

Суп гороховий з сухариками 
Перець фарширований 

Сік, чай, компот на вибір 
 

 
 


