
CATERING NA UROCZYSTOŚCI 

Zamówienia przyjmujemy w restauracji Pysznie i Domowo w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach 1100 - 1700 lub mailowo pysznieidomowo@wp.pl 

kontakt: tel. 695 770 375 

 

Zimne przekąski rybne na paterze 

minimum 5 sztuk z każdego rodzaju 
Gramatura Cena 

Dorsz w galarecie 80g/50g 14,00 zł 

Sandacz w galarecie 80g/50g 14,00 zł 

Tatar z łososia wędzonego 100g 20,00 zł 

Łosoś z jajkiem i cytryną 120g/50g 16,00 zł 

Zimne przekąski mięsne na paterach 

minimum 5 porcji z każdego rodzaju 
  

Schab ze śliwką w garni 75g/50g 10,00 zł 

Galarcik drobiowy 150g 10,00 zł 

Schab z morelą w garni 80g/50g 10,00 zł 

Pierś kurczaka w garni 80g/50g 10,00 zł 

Sałatka jarzynowa zawijana w szynkę w garni 200g 9,00 zł 

Sosy 

0,5 l lub 0,5 kg  
  

Sos winegrete nasza receptura 100ml 4,00 zł 

Sos tatarski nasza receptura 100ml 5,00 zł 

Sałatki   

Kurczak grilowany po hawajsku z ananasem i kukurydzą 100g 5,00 zł 

Tradycyjna Jarzynowa 100g 5,00 zł 

Śledziowa 100g 5,00 zł 

Zupy   

Żurek 1 l 16,00 zł 

Krem pieczarkowy 1 l 16,00 zł 

Dania mięsne   

Polędwica wieprzowa marynowana w sosie borowiki 120g/80g 20,00 zł 

Marynowana karkówka w sosie 100g 8,00 zł 

Kotlet devollaile z masłem i pietruszką 130g 10,00 zł 

Kotlet devolaille z farszem pieczarkowym 130g 10,00 zł 

Kotlet wieprzowy mielony z cebulką 130g 8,00 zł 

Filet grillowany z malinowym pomidorem i serem mozarellą 130g 10,00 zł 

Roladka staropolska ze schabu 140g 10,00 zł 

Schab ze śliwką w sosie własnym 100g 10,00 zł 

Filet drobiowy w płatkach kukurydzianych 130g 10,00 zł 



Schab w sosie borowikowym 100g/80g 15,00 zł 

Kaczka faszerowana jabłkami i żurawiną 1 kg 60,00 zł 

Bigos po staropolsku 100g 6,00 zł 

Filet drobiowy panierowany 130g 10,00 zł 

Ryby   

Dorsz panierowany 130g 18,00 zł 

Dania mączne   

Pyzy drożdżowe  1 szt. 1,50 zł 

Krokiety z kapustą i pieczarkami 1 szt. 5,00 zł 

Kluski śląskie 250g 5,00 zł 

CIASTA   

Babka gotowana w polewie czekoladowej lub bez polewy 1 szt. 60,00 zł 

Sernik tradycyjny domowy 1 kg 30,00 zł 

Sernik tradycyjny na kruchym czekoladowym 1 kg 40,00 zł 

Czekoladowy przekładany mascarpone z malinami 1 kg 35,00 zł 

Szarlotka z kasza i wanilią 1 kg 30,00 zł 

Szarlotka na kruchym z kruszonką  1 kg 35,00 zł 

Biszkopt z maskacrpone, czekoladą i galaretką z 

brzoskwiniami/ananasem/truskawką 
1 kg 30,00 zł 

Drożdżowiec z jabłkami i śliwkami 1 kg 30,00 zł 

Rogaliki drożdżowe ze śliwką wiśnią 1 kg 25,00 zł 

 


