
Catering Indywidualny 

Zimne przekąski rybne na paterze 5szt./rodzaj/patera 15 porcji 

Dorsz w galarecie 75 g/50 12,00 zł 

Zimne przekąski mięsne na paterach 5 szt./rodzaj/patera 15 porcji 

Schab ze śliwką i morelą w galarecie 75 g/50 8,00 zł 

Galarcik drobiowy 75 g/50 7,00 zł 

Pierś kurczaka  75 g/50 8,00 zł 

Jajko zawijane w szynkę na sałatce w galarecie 200 g 7,00 zł 

Szynka ze szparagami i jajkiem w galarecie na sałatce jarzynowej 200 g 9,00 zł 

Sosy 0,5l lub 0,5 kg 

Sos vinegrette nasza receptura 100 ml 3,00 zł 

Sos tatarski nasza receptura 100 g 5,00 zł 

Sałatki 

Tradycyjna Jarzynowa 100 g 3,00 zł 

Kurczak grilowany po hawajsku z ananasem i kukurydzą 100 g 3,50 zł 

Zupy 

Żurek na zakwasie 400 ml 8,00 zł 

Dania mięsne 

Filet z kurczaka tradycyjny w bułce 130 g 8,00 zł 

Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych 130 g 8,00 zł 

Kotlet devollaile z masłem, pietruszka 140 g 10,00 zł 

Kotlet devolaille z farszem pieczarkowym 140 g 10,00 zł 

Golonka peklowana got.w warzywach 170 g 16,00 zł 

Filet z kurczaka z pomidorem i serem 140 g 10,00 zł 

Roladka staropolska 140 g 10,00 zł 

Schab ze śliwką /pieczeń/ 100 g 7,00 zł 

Marynowana karkówka duszona /pieczeń/ 100 g 7,00 zł 

Kaczka faszerowana jabłkami i żurawiną 1 kg 70,00 zł 

Dania mączne i nie tylko 

Pierogi z serem 1 szt. 1,30 zł 

Krokiety z mięsem 1 szt. 5,00 zł 

Kluski śląskie 250 g 5,00 zł 

Ciasta 

Sernik z kruszonką czekoladową 1 kg 35,00 zł 

Sernik tradycyjny z rodzynką z czekoladą 1 kg 27,00 zł 

Sernik tradycyjny z truskawką 1 kg 27,00 zł 

Szarlotka z kaszą i wanilią 1 kg 25,00 zł 

Szarlotka na kruchym z kruszonką 1 kg 35,00 zł 

Babka wielkanocna gotowana w polewie /czekolada/ 1 szt. 50,00 zł 

Tort czekoladowy z wiśniami w likierze 1 kg 55,00 zł 

Drożdżowiec z owocami 1 kg 27,00 zł 

 


