OFERTA CATERINGOWA / PRZYKŁADOWE ZESTAWY :
Drodzy Goście, dziękujemy za wybór naszego Cateringu, dołożymy wszelkich starań aby Państwa
przyjęcie w domu czy w pracy było wyśmienite.

I ZESTAW OBIAD TRADYCYJNY

mięsa 2 kaw/os Cena: 32 zł/os powyżej 15os 30 zł/os

Rolada śląska, Udko z kaczki pieczone, Pieczeń z karczku, de Volaille, Koperta schabowa z serem i
śliwką suszoną
Dodatki: kluski białe i ciemne (dostarczamy surowe, najlepsze są ugotowane na miejscu). Zestaw:
modro kapusta, surówka z białej kapusty, buraczki
II ZESTAW mięsa 2 kaw/os

Cena: 29 zł/os powyżej 15 os 27 zł/os

Pieczeń z indyka ze szpinakiem i serem, De Volaille, Udko faszerowane, Koperta schabowa z srem i
śliwką suszoną, Schab pieczony z sosem żurawinowym,
Dodatki: smażone ćwiartki ziemniaków. Zestaw: kapusta biała gotowana, marchewka z chrzanem,
surówka z białej kapusty
III Zestaw mięsa 2 kaw/os

Cena: 29 zł/os

powyżej 15 os 27 zł/os

De Volaille, Rolada drobiowa z serem i brokułem, Rolada drobiowa z pomidorem i cebulą zawijana w
boczek, Koperta Schabowa z pieczarkami, Schab w cieście
Dodatki: smażone ćwiartki ziemniaków. Zestaw : surówka z białej kapusty, marchewka z chrzanem,
buraczki
IV Zestaw mięsa 1,5 kaw/os

Cena: 25 zł/os

powyżej 15 os 23zł/os

De Volaille, kotlet z kurczaka, Koperta schabowa z pieczarkami
Dodatki: ćwiartki ziemniaków smażone. Zestaw: surówka z białej kapusty, buraczki, surówka z selera

V Zestaw mięsa 2 kaw/os ZESTAW BIESIADNY TYPU KORYTO
Cena: 32 zł/os powyżej 15 osób 30 zł/os
Golonka mniejsze, żeberka wędzone, De Volaille, Schab z pieczarkami

Dodatki: ćwiartki ziemniaków smażone, kapusta zasmażana, surówka z białej kapusty, buraczki
Zestaw można powiększyć o:
Krupnioki 6 zł/szt
Pierogi naszej domowej roboty : z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami 300g / 8-9 szt 11 zł

VI Zestaw ZIMNA PŁYTA

25 zł/os dla 5 - 6 os 130 zł

powyżej 15 osób 23 zł/os

Swojskie wędzonki, mięsa pieczone na zimno, wybór serów
Galarety: drobiowe, wieprzowe, szynka w galarecie w 2 rodzajach
Śledzie : koreczki, opiekańce, kuleczki
Mini tortille z kurczakiem i warzywami
Jajka faszerowane: z sosem tatarskim oraz z musem z wędzonego łososia i oliwek
Sałatki 2 do wyboru: brokułowa, selerowa, grecka, tortolini, gyros, cezar , jarzynowa

Rosół z makaronem 5 zł/os
Żur żeniaty, z jajkiem, kiełbasą i ziemniakami 6 zł/os
Barszcz z Krokietem ( z mięsem, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem) 6 zł/os
Bogracz wołowy z kluseczkami 9 zł/os
Gulasz wp. z ziemniakami i kolorową papryką 8 zł/os

Pierogi - pysznie polecamy naszej domowej roboty : z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami
300g /ok 8-9 szt

12,00 zł

Ryby:
Pstrąg smażony waga ok 300

16 zł/szt

Łosoś pieczony w marynacie ok 180g 15 zł/szt
Dorsz w cieście z płatkami migdałów ok 180g 15 zł/szt
Sandacz z jeziora Goczałkowickiego w sosie ziołowym z pieczarkami ok 180g 20zł

