CATERING ŚWIĄTECZNY 2018
(odbiór własny, do dnia 22.12.2018 do godz.: 14:00)

1.




Zupy: (300ml/szt), min. logistyczne 6szt.
Barszcz czerwony z grzybowym pasztecikiem
Krem z leśnych grzybów
Żurek z jajkiem i kiełbasą

2. Dania główne:
 Świąteczny sandacz smażony na maśle ze świeżym tymiankiem
 Grillowany łosoś w młotkowanym pieprzu
 Pstrąg w całości (ok.300g) faszerowany masłem i ziołami
 Filet z piersi kaczki nadziewany mięsem i grzybami
 Zraz wołowy nadziewany cebulką, ogórkiem i boczkiem
 Medalion drobiowy panierowany nadziewany serem wędzonym i szynką
 Karkówka pieczona (min. logistyczne 6szt.)
 Szynka pieczona (min. logistyczne 10szt.)
 Pierś z kurczaka nadziewana wędzoną szynką i szpinakiem z sosem
z suszonych pomidorów
 Rolada ze schabu nadziewana pieczarkami i serem
 Rolada z indyka nadziewana warzywami
 Tradycyjny karp panierowany z migdałami
 Dorsz w ziołowo-cytrynowe panierce
 Karp filet w migdałach
 Pierogi z kapustą i grzybami
 Pierogi ruskie
3.










Dodatki:
Opiekane ziemniaki z ziołami
Kluseczki półfrancuskie z sosem pieczeniowym
Szagówki z sosem pieczeniowym
Sałaty vinaigrette
Surówka z selera z orzechami
Buraczki
Surówka z białej kapusty i marchewki
Kapusta zasmażana
Pasztecik do barszczu

4. Desery i ciasta: (blacha 24 kostki)
 Piernik z bakaliami przekładany konfiturą z polewą czekoladową
 Sernik kremowy z polewą czekoladową lub skórką pomarańczową

10,00zł/porcja
15,00zł/porcja
12,00zł/porcja

19,00zł/porcja
20,00zł/porcja
20,00zł/porcja
20,00zł/porcja
19,00zł/porcja
16,00zł/porcja
15,00zł/porcja
16,00zł/porcja
16,00zł/porcja
15,00zł/porcja
17,00zł/porcja
16,00zł/porcja
18,00zł/porcja
18,00zł/porcja
19,00zł/porcja
19,00zł/porcja

5,00zł/porcja
6,00zł/porcja
6,00zł/porcja
6,00zł/porcja
5,00zł/porcja
5,00zł/porcja
5,00zł/porcja
6,00zł/porcja
3,00zł/sztuka

80zł/blacha
80zł/blacha







Makowiec z bakaliami i pomadą
Mazurek świąteczny
Babka piaskowa
Królewicz
Murzynek

80zł/blacha
45zł/blacha
35zł/blacha
80zł/blacha
80zł/blacha

5.


































Zimne przekąski (min. logistyczne 10 porcji)
Schab faszerowany śliwką i morelą
Pieczony pasztet z żurawiną
Śledzik w śmietanie z jabłkiem
Ryba po grecku
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Mini sałatka z grillowanym łososiem
Sałatka caprese ze świeżą bazylią
Różyczka z wędzonego łososia z ziołowym twarożkiem
Rostbef nadziewany grillowanymi warzywami
Ptysie wytrawne z musem z tuńczyka
Ptysie wytrawne z musem z kurczaka
Rolada schabowa faszerowana pieczarkami
Rolada schabowa faszerowana jarmużem
Rolada z indyka z pastą z dyni
Rolada drobiowa z żółtym serem
Rolada drobiowa nadziewana szpinakiem
Karkówka z musem chrzanowym
Mini tatarek z polędwicy wołowej
Mini tatarek z łososia
Mini tatarek śledziowy
Grillowana polędwiczka nadziewana suszonymi pomidorami
Rolmopsy śledziowe
Łosoś w galarecie
Tymbaliki drobiowe w galarecie
Różki z ciasta francuskiego z szynką i serem
Babeczki półkruche z musem porowym i tuńczykiem
Jajka nadziewane pastą pieczarkową
Jajka nadziewane pastą z tuńczyka
Jajka nadziewane pastą drobiową z pesto
Sałatka grecka z serem feta
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem
Sałatka niemiecka ziemniaczana z bekonem
Sałatka meksykańska z ryżem i tuńczykiem

6,00zł/szt.
5,00zł/szt.
5,00zł/szt.
5,00zł/szt.
5,00zł/szt.
9,00zł/szt.
7,000zł/szt.
12,00zł/szt.
7,00zł/szt.
6,00zł/szt.
5,00zł/szt.
6,00zł/szt.
6,00zł/szt.
6,50zł/szt.
6,50zł/szt.
5,50zł/szt.
5,00zł/szt.
10,00zł/szt.
11,00zł/szt.
7,00zł/szt.
6,00zł/szt.
5,50zł/szt.
9,00zł/szt.
5,00zł/szt.
4,00zł/szt.
7,00zł/szt.
4,00zł/szt.
5,00zł/szt.
4,00zł/szt.
6,50zł/szt.
7,00zł/szt.
5,00zł/szt.
6,00zł/szt.

6.




Patery i opakowania jednorazowe:
Pater duży – 7,50 zł
Pater mały – 6,50 zł
Opakowanie styropianowe – 1 zł

