MENU CATERING 2017
KORYTKO STAROPOLSKIE 6-8 OSÓB











Golonko po bawarsku…………………………………………………..1 szt
Schab po sztygarsku………………………………………………........2 szt
Żeberka pieczone ……………………………………………………...2 szt
Nugetsy w cieście……………………………………………….……...2 szt
Kiełbasa z grilla ……………………………………………………..…2 szt
Krupnioki……………………………………………………………….2 szt
Pierogi z mięsem……………………….……………………………….6 szt
Dip czosnkowy
Kapusta zasmażana ..................................................................... ……....6 porcji
Ziemniaki pieczone zboczkiem.................................................………...6 porcji

Cena : 180 zł















KORYTKO STAROPOLSKIE 8-10 OSÓB
Golonko po bawarsku…………………………………………………....2 szt
Schab po sztygarsku…………………………………………………......2 szt
Żeberka pieczone………………………………………………………..2 szt
Szaszłyki drobiowe………………………………………………….…..2 szt
Chrupiace skrzydełka ……………………………………………….......4 szt
Kiełbasa z grilla ……………………………………………………..…..3 szt
Krupnioki………………………………………………………………...3 szt
Nugetsy w cieście……………………………………………………......6 szt
Pierogi z mięsem…………………………………………………….......6 szt
Kapusta zasmażana …………………………………………………......5 porcji
Marchewka z groszkiem zasmażana ………………………….. …...... 5 porcji
Ziemniaki opiekane w ziołach prowansalskich……………....................5 porcji
Kasza gryczana okraszana………………………………………........... 5 porcji
Dip czosnkowy

Cena: 240 zł










ŚLĄSKI ZESTAW RODZINNY
,,JAK U MAMY” 6 osób
Rolada śląska wieprzowa……………………………………….2 szt
Kotlet drobiowy panierowany…………………………………..2 szt
Udko w chrupiącej skórce……………………………………....2 szt
Kotlet de vollaile………………………………………………..2 szt
Sos pieczeniowy
Kluski śląskie…………………………………………………....12 szt/osobę
Sałatka z czerwonej kapusty……………………………………..3 porcje
Buraczki czerwone……………………………………………… 3 porcje

Cena : 180 zł









ZESTAW RYBNY ,,DARY MORZA” 6 osób
Mintaj lub morszczuk w cieście……………………………………..2 szt
Grillowany łosoś ……………………………………….....................2 szt
Pstrąg z masełkiem czosnkowym…………………………………....2 szt
Panierowany filet z dorsza…………………………………………...2 szt
Surówka z kiszonej kapusty…………………………………….........3 porcje
Mix sałata z sosem winegret………………………………………....3 porcje
Risotto z warzywami………………………………………......…......6 porcji

Cena : 216 zł








BANKIETOWY ZESTAW PRZEKĄSKOWY
Kolorowe tartinki…………………………………………………….…5 szt
Pomidorki cherry nadziewane twarożkiem……………….............…....5 szt
Kruche babeczki nadziewane pasta paprykową………….…..................5 szt
Szpadki z pomidorów i mozarelli……………………………..........…..5 szt
Łódeczki z ogórka z nadzieniem……………………………….........…5 szt
Bankietowe koreczki……………………………………………….…..5 szt

Cena: 45 zł/ zestaw
ZAKĄSKI NA ZIMNO- minimum 6 osób
( 5 przystawek do wyboru )










Wędliny na zimno 5 rodzajów ( 80 g )
Kurczak w galarecie ( 1 szt )
Rulony szynkowe z musem chrzanowym( 1 szt)
Jajka faszerowane pastą rybną i kawiorem( 2 szt )
Sery żółte i pleśniowe ( 40 g)
Marynaty: papryka konserwowa, pieczarki konserwowe, ogórki konserwowe( 60 g)
Śledź po japońsku ( 1 szt.)
Sałatka jarzynowa ( 80 g)
Sałatka brokułowa z sosem czosnkowym ( 80 g)

Cena : 35 zł/osoby









DANIA NA CIEPŁO
Gulasz po burgundzku…………………………….....................14 zł/0,3l
Węgierski gulasz ,,Czardasz”………………….….....................13 zł/0,3l
Flaczki staropolskie……………………………….....................12 zł/0,3l
Żurek z jajkiem…………………………………............…........10 zł/0,3l
Beauf stogonoff……………………………………...................16 zł/0,3l
Barszcz z krokietem………………………………......…...........12 zł/0,25l
Rosół z makaronem…………………………………...................7 zł/0,3l

DESERY – CIASTA
* Szarlotka domowa…………………………………...............………10 zł/porcja

