
Kotlet schabowy Babci Krysi
codziennie20złPierogi z mięsem i cebulką

codziennie
14zł

Polecamy również: ruskie z cebulką zasmażoną, z serem i słodką śmietaną, z kaszą i szpinakiem, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem i koperkiem.

Placek po węgiersku Babci Krysi
we wtorek14zł

Wątróbka z jabłkiem i cebulką
codziennie

16zł

Pierogi leniwe z zasmażką
codziennie14zł

Placki ziemniaczane z twarożkiem
w poniedziałek12zł

Zestaw sałat z kurczakiem
codziennie14zł

Nasz catering na każdą imprezę!

W domu i w firmie!

Mielony świeżo smażony

we środę, piątek, niedzielę
15zł

Pączek Babci Krysi
w sobotę

349
zł

Lorem ipsum

16zł

 8zł

ZESTAW DNIA
U Babci Krysi codzienne coś innego 

w zestawie! Jeśli masz +55 lat 

to z legitymacją AS kupuj  

taniej zestaw dnia. 

Polskie receptury #odbabcikrysi, dbałość o produkty, naturalne 
przyprawy, bez używania polepszaczy smaku, konserwantów 
i kuchni mikrofalowych -  te czynniki wyznaczają naszą pracę 

każdego dnia i czynią nasze potrawy wyjątkowymi.

ZMIENIAMY SIĘ 

DLA CIEBIE

MENU i zamówienia

odBabciKrysi.pl
792 187 233 Płock 
791 187 233 Mława



Dania dodatkowe – dostępne tylko w wybrane dni!

Kotlet drobiowy Babci Krysi
codziennie18zł

Makaron ze szpinakiem i fetą
codziennie17zł

Kopytka w sosie pieczarkowym
codziennie14zł

Makaron z łososiem i pomidorami
codziennie18zł

Flaki wołowe
codziennie 8zł

Kluski śląskie w sosie pieczarkowym
codziennie14zł

PONIEDZIAŁEK

placki
ziemniaczane

grochówka
Babci Krysi

naleśniki  z farszem
drobiowym

wtorek

placek po
węgiersku

kotlet drobiowy
Babci Krysi

jajko sadzone 
z ziemniakami

środa

babka 
ziemniaczana

kotlet mielony
świeżo smażony

naleśniki z mięsem 
mielonym

czwartek

kluski
ziemniaczane

pierś grillowana 
w warzywach

krokiety z serem 
i pieczarkami 

piątek

naleśniki 
po chłopsku

kotlet mielony
świeżo smażony

krokiety 
z mięsem

sobota

pączki 
Babci Krysi

krokiety z kapustą
i grzybami

bigos
Babci Krysi

niedziela

naleśniki 
z serem

kotlet mielony
świeżo smażony

devolay z surówką 
Babci Krysi

Rodzinną i firmową!

Nasze sale na każdą imprezę!

Restauracja Gary Babci Krysi jest podmiotem ekonomii społecznej, którego celem 
nadrzędnym jest wsparcie oraz pomoc dla osób starszych, jak również ich 
aktywizowanie. Dzięki zyskom generowanym ze sprzedaży komercyjnej w naszej 
restauracji, możemy �nansować zadania statutowe Stowarzyszenia Aktywny Senior. 
A dochód także z Twojego zamówienia, pokryje koszty wytworzenia obiadu  dla 
podopiecznego Stowarzyszenia: www.aktywnysenior.org.pl

Skrzat Helpik to dobry duszek domu, tworzony przez 
Seniorów, którzy są członkami Stowarzyszenia Aktywny 
Senior.  Ten symbol osób starszych, powstaje w Centrum 
Aktywności Seniorów AS w Mławie, gdzie w zajęciach 
udział bierze codziennie około 40 osób starszych. 
Cały dochód wygenerowany ze sprzedaży Skrzatów 
Helpików, przeznaczony jest na wsparcie materialne 
i rzeczowe Seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej:  www.skrzathelpik.org.pl

Zawieszony obiad to posiłek wydawany 
BEZPŁATNIE w naszych Garach Babci Krysi, 
osobom których nie stać na jego zakup. 
Codziennie z tej formy wsparcia korzysta około 
180 osób starszych, bezdomnych, potrze-
bujących i podopiecznych Stowarzyszenia 
Aktywny Senior. Zawieszany jest każdego dnia, 
przez ludzi o ogromnych sercach i dobrej woli na 
stronie: www.zawieszonyobiad.org.pl

MENU i zamówienia

odBabciKrysi.pl
792 187 233 Płock 
791 187 233 Mława


