CATERING KOMUNIJNY

OPCJA Z DOWOZEM
lub ODBIOREM WŁASNYM

99 zł / os
(odbiór własny, potrawy ciepłe w termo porcie, bez obsługi i zastawy)

DOWÓZ DO DOMU 10 zł / os
(przy zamówieniach pow. 10 osób i do 20 km, od 20-30km dopłata 50 zł)

PEŁNA ZASTAWA 10 zł / os
(porcelana, szkło, sztućce)

Przy zastawie pobieramy kaucję zwrotną 300 zł

OBSŁUGA KELNERSKA 400 zł / 1 kelner
(zalecamy 1 kelnera na ok. 10 osób)
WYPOŻYCZENIE STOŁÓW / KRZESEŁ
kwestia ustalana indywidualnie

Dzieci w wieku 3 – 8 lat płatne 50% ceny
(dla dzieci połowa porcji)
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-MENU 99 złZUPA

Rosół / marchewka / pietruszka / makaron

(1 POR./ OS.)
DANIE GŁÓWNE Filet z kurczaka panierowany
(2,5 POR./ OS.) Kotlet de volaille
Polędwiczka duszona / sos grzybowy
Tradycyjny kotlet schabowy
Zraz wołowy /boczek /kiszony ogórek /cebula
/sos
Miruna pieczona /szpinak /mozarella
DODATKI

Ziemniaki
Kluski śląskie
Warzywa na parze
Zestaw surówek (mix 3 rodzajów)

ZIMNY BUFET
Łosoś w sosie gorgonzola
(2,5 POR./ OS.) Pstrąg w galarecie
Szynka ze szparagami
Polędwiczka wieprzowa marynowana
Roladka ze schabu ze szpinakiem
Drobiowy filet w galarecie
Sałatka grecka z serem feta
Pieczywo, masło
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-DANIA NA WYNOS(odbiór własny, min. wartość zamówienia 500 zł)
ZUPY

DANIA GŁÓWNE

ZIMNY BUFET

Rosół z makaronem 250ml

10 zł

Krem pomidorowy 250ml

10 zł

Krem szparagowy 250ml

12 zł

Filet z kurczaka panierowany 120g
Kotlet de Volaille 120g
Polędwiczka duszona / sos grzybowy 120g+50g
Tradycyjny kotlet schabowy 120g
Zraz wołowy /sos ciemny 120g+50g
Miruna pieczona /szpinak /mozzarella 120g

12 zł
14 zł
18 zł
12 zł
15 zł
17 zł

Łosoś pieczony z masłem ziołowym 120g

19 zł

Plater mięsny (8 porcji)

80 zł

Plater rybny (8 porcji)

120 zł

Plater mix (4 x ryba, 4 x mięso)

100 zł

Plater staropolski (8 porcji)

80 zł

Surówka 500g

12 zł

(szparagi w szynce, polędwiczka marynowana, schab z owocem,
karkówka pieczona, filet z kurczaka w galarecie)

(łosoś w sosie gorgonzola, pstrąg w galarecie, dorsz w galarecie)

(łosoś w sosie gorgonzola, pstrąg w galarecie ,szparagi w szynce,
schab z owocem, filet z kurczaka w galarecie)
(szynka wędzona, pasztet w cieście, kabanosy, kiełbasa polska,
schab pieczony, karkówka pieczona)

DODATKI

(marchewka z ananasem, z białej kapusty, z modrej kapusty,
buraczki, kapusta zasmażana)

Sałatka grecka 500g
Sałatka jarzynowa 500g

30 zł
25 zł
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