CATERING -ODBIÓR OSOBISTY , LUB DOSTAWA ZA DODATKOWA OPŁATĄ
SPRZEDAŻ NA ŚWIĘTA
Przystawki zimne
40zł /600g
Półmisek wiejski/swojskie wedliny/ na miejscu
40zł/ 400g
Mięsa pieczone/różne/
30zł/ 400g
Mięsa w galarecie/do wyboru 2 rodzaje/schab
Karkówka ,szynka ,golonka,udko , piersi , /
30z/400g
Klopsiki przekąskowe z majonezem drob lub
rybne
3.50zł 1 szt
Galaretki drobiowe
25zł /400g
Szynka z kremem chrzanowym
Schab lub polędwiczki z nadzieniem
15zł /200g
Befsztyk tatarski /wołowy/
30zł/200g
Befsztyk tatarki /z łososia/
Pasztet z jajkiem i sosem tatarskim
Pieczeń z żurawiną w galarecie lub bez
30 zł /1 szt
Kurczak nadziewany piecz -rolada
35 zł/
Schab
500gfinezja/z
Ryba
warzywami
po grecku
zapiekanymi/
, japońsku , lub chinsku
Ryba po węgiersku /w occie z keczupem/
Klopsiki rybne w słodko-kwaśnym sosie
Śledzie/ w oleju, po finlandzku –warz+ maj. /1 oz/

Przystawki gorące
Rosół z makaronem
Zupa kurkowa,lub pieczarkowa z makaronem
ryżowym
Kremy:pieczarkowy,brokułow lubszparagowy

6zł por
7zł// por
7zł/por

Zupa grzybowa tradycyjna
Żurek z kiełbasa i jajkiem
Flaczki wołowe lub zupa gulaszowa
Barszcz czysty z pasztecikiem lub krokietem
Inne zupy tradycyjne
Potrawy z wieprzowinyschab panierowany , schab po parysku
Schab nadziewany owocmi/śliwka,brzosk.ananas

7 zł /por
8zł /por
7zł /por
6zł /por
6zł /por
6zł /por

Schab z pieczarkami lub roladki z pieczarkami
Polędwiczki nadziewane w boczku ze sliwką
Kieszonki schabowe z kapustą lub kasza grycz
Kotlety wieprz. mielone z nadz piecz lub warz
Polędwiczki z sosem żurawin.lub kurkowym
Żeberka w kapuście, golonka po bawarsku

6 zł /por
6zl /por
6zł /por
8zl /por
9zł /por

Rolda schabowa z szynką i żółtym serem w sosie
Klopsiki w sosie pieczarkowym
Karkówka po myśliwsku

6zł /por
6 zł /por
6 zł /por

Sałatka delikates/ryż,kurczak,ananas/
Sałatka makaronowa/kokardki,salami,warz/
Sałatka ziemniaczana /dod wiosenne , wedlina/
Sałatka żeglarska /schab,sałata,warzywa sosnb
winegret,
Sałatka z ananasem i /szynka,kurczak/
Sałatka z selera z jajkiem i ananasem
Sałatka pieczarkowa/jajka,pieczarki dodatki/
Sałatka gyros z kurczakiem
Sałatka grecka/warzywa,oliwki,feta,winegr.
Sałatka bakalia/sał.mix,kurczak,bakalie sos kur
Sałatka brokułowa z pomid, jajkiem ,sosem czosk

Gulasz węgierski
Szynka po wiejsku/pieczeń w sosie grzybowym
Zrazy wieprzowe zawijane

7zł /por
7 zł/ por

Pierogi z mięsem lub kapustą i grzybami ,ruskie
,uszka z kap i grzybami

20 zł/kg
20zł /kg

20zł/ salater
30 zł/ salater

Sałatka Caprereze, pomidor,mocarela,winegret/
Sałatka wiosenna /mix sałat,warzywa,winegret
lub sos jogurtowy/
Sałatka cezar,kurczak,sałata,grzanki,sos,czosnk
Owoce mix banan,mandar,winogron,kiwi

Sznycel panierowany, sznycel cesarski z
pomidorem, i sos czosn ,pierś z kur z ananasem,
pierś z kur w sosie koperkowym
Sznycel zapiek pieczarki lub pomidor z maj -ser
Gołąbki wegetariańskie /z kasza/, zryzem i
miesem w sosie pom.
Gołąbki wegetariańskie /z kasza/

15zł os,
Min 30 os.

Bufet wiejski- szynka ,boczek,kiełbasa,kaszanka,
salceson,smalec, pasztet,ogórki,chrzan,pieczywo

Dodatki do obiadu- ziemniaki, frytki, placki
ziemn,ryz makaron,kopytka,kluski śląskie,

po
4 zł /por

15 zł os.
Min 30 os.

Bufet rybny –ryby wedzone, ryby w galarecie,krewetki,śledzie,
szczupak faszerowany
tel 518776200 lub kuchnia 512008566

Dodatki warz, surówki-z białej kap,z czerwkap,
Z march, z pekinki sałata,mizeria,buraczki,kalaf.brok.

4.00 por

35zł/ 500g
25 zl /500g

35ł /1 szt fas

25zł/
salaterka
25zł/ salater
25zł /salat
25zł /salater
25zł/ salater
25zł/ salater
25zł/ salterka
25zł /salater

Rolada z drobiu na pasztecie
Pstrąg w galarecie/dzwonka/
Ryby faszerowane /w całości/ dod płatne 50zł szt/
Rolada z ryby w galarecie.
Warzywa mix/ogórek,pomidor,oliwki,papryki /
Sałatka warzywna tradycyjna

Boeuf strogonow
9 zł/por
Potrawy drobioweudka lub skrzydełka piecz
Devolay lub szaszłyk drobiowy

6 zł/ por
6 zl/ por
Po 6 zł /por
7 zł/ por
6 zł /por
6 zł /por
6 zł /por

Menu wybieramy min 10 dni przed imprezą
Tel : 518 776 200 lub 512 008 566
ODBIÓR POTRAW OSOBISTY . DOSTARCZAMY ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ ok 3 zł /km.

