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Catering 2021 
 

Zamówienia na catering przyjmujemy na minimum 10 osób.  
 

ZAKĄSKI ZIMNE 
 

Półmiski mięs wędzonych i pieczonych dla 5 osób 

(schab pieczony, polędwiczka wędzona, boczek pieczony, pasztet) 50 zł  

Galaretki (drobiowa i wieprzowa)  5 zł porcja 

  

SAŁATKI 
(do wyboru są dwie sałatki) 

Cena sałatek wynosi 7zł za porcję 100gr. 
 

 Grecka (sałata, pomidor, ogórek świeży, papryka świeża, oliwki, bundz, sos vinegrette)  

 Wegetariańska (brokuł, pomidor, jajko gotowane, kukurydza, ser, sos majonezowo-jogurtowy, przyprawy)  

 Góralska (sałata, pomidor, ogórek świeży, boczek, oscypek tarty, jajko, sos vinegrette)  

 Jarzynowa (marchew, seler, ziemniaki, jabłko, ogórek kiszony, groszek konserwowy, jajko, majonez, 
musztarda, przyprawy)  

 Sałatka „Babuni” (kapusta pekińska, ser żółty, szynka, jajko, marynowana cebulka, majonez)  

 Z pieczarkami (pieczarki blanszowane, szynka, ser żółty, por, jajko, majonez, przyprawy)  

Z kurczakiem (kurczak, seler konserwowy, brzoskwinia, por, jajko, majonez, przyprawy)  

 
 

ZUPA 
Spośród  wymienionych zup mogą Państwo wybrać tę jedną najbardziej preferowaną, która zadowoli zarówno 

Państwa jak i gości. 
 

 Rosół z makaronem 50zł 3L/80 zł 5L 

 Grzybowa z makaronem łazankowym 70zł 3L/115 zł 5L 
 Zupa pomidorowa z makaronem 50zł 3L/80 zł 5L 

 Kwaśnica z ziemniakami 70zł 3L/115 zł 5L 
 

PROPONOWANE DANIA NA OBIAD 
 

Z DROBIU  
 Pierś z kurczaka z farszem szpinakowym  12 zł /porcja 200gr 
 Indyk pieczony w musztardzie Dijon i tymianku 14 zł /porcja 200gr 

 
Z WIEPRZOWINY 

 Schab pieczony 12 zł /porcja 200gr 

 Schab pieczony ze śliwką lub morelą 12 zł /porcja 200gr 

 Rolada z karczku 12 zł /porcja 200gr 
 Sandacz w sosie kurkowym 15 zł /porcja 200gr 
 Zraziki wieprzowe w sosie własnym 14 zł /porcja 200gr 
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DODATKI 
Spośród niżej wymienionych dodatków mogą Państwo wybrać ten jeden najbardziej preferowany 

Cena dodatek wynosi 3zł za porcję 150gr. 
 

 Ziemniaki gotowane  

 Ziemniaki puree  

 Kluski śląskie  

 Kopytka  
 

SURÓWKI 
Do zestawu obiadowego można wybrać trzy surówki. 

Cena surówek wynosi 3zł za porcję 90 gr. (porcja wychodzi 3 rodzaje po 30 gr.) 
 

 Z marchwi z jabłkiem lub marchwi z chrzanem  

 Z selera  

 Z białej kapusty  

 Z czerwonej kapusty  

 Z kapusty pekińskiej  

 Z ogórka kiszonego z cebulką  

 Z pomidora z cebulką  

 Mizeria  

 Wiosenna (sałata lodowa, pomidor, ogórek zielony, oliwa z przyprawami)  

 Z kapusty kiszonej  

Buraczki „ ćwikła”  

Buraczki zasmażane  

 
 

DESER 
Szarlotka  

 

DANIE JEDNOGARNKOWE 
 
Strogonów (wołowina, pieczarki, cebula, koncentrat pomidorowy)  90 zł 3L /150 zł 5L 
Kocioł Juhasa (mięso wieprzowe z jarzynami oraz kluseczkami)  70zł 3L/ 130 zł 5L 
 

 


