menu/ oferta


W kratkach proszę zaznaczać wybrane potrawy
OBIAD

Zupy – 300ml









Rosół z makaronem
Rosół z tortellini z nadzieniem mięsnym
Rosół z kawałkami kurczaka i makaronem ryżowym
Włoska zupa pomidorowa z tortellini
Krem z pieczarek z grzankami ziołowymi
Francuska zupa cebulowa z grzankami serowymi
Żur z jajkiem i białą kiełbasą
Inna…………..

Mięsa/ 3 do wyboru – 160g (podawane na półmiskach)
Wieprzowina
 Pieczeń ze schabu
 Pieczeń ze schabu leszczyna pachnąca
 Pieczeń ze schabu nadziewana suszoną śliwką
 Pieczeń ze schabu nadziewana papryką i serem
 Rolada ze schabu nadziewana grzybami leśnymi
 Roladka z mięsa mielonego zapiekana z boczkiem
 Inna…………...
Drób






Pieczona pierś drobiowa marynowana w ziołach
Filet w cieście piwnym
Filet z indyka faszerowany mięsem i warzywami
Roladka z indyka nadziewana warzywami
Inne…………

DRUGI I CZWARTY POSIŁEK GORĄCY
Wieprzowina







Sakiewka nadziewana po staropolsku
Szaszłyk wieprzowy
Żeberka pieczone w miodzie
Pieczeń z karkówki z pieczarkami, cebulką i papryką
Polędwiczki w boczku w sosie grzybowym
Inne……………..

Drób
 Kieszonka faszerowana jabłkami
 Kieszonka nadziewana musem grzybowym
 Kotlet de volaille z masłem ziołowym z czosnkiem,
natką pietruszki i szczypiorkiem

 Filet nadziewany suszonymi pomidorami owinięty szynką
 Filet nadziewany suszoną cebulą z serem feta
 Inne………..

Sosy do mięs

………. Pieczeniowy/………. Pomidorowy/ ………. Pieczarkowy/ ………
Grzybowy/
………. Szpinakowy/ ………. Chrzanowy/ ………. Musztardowy/ ……….
Cebulowy/
………. Koperkowy/ ………. Brokułowy/ ………. Żurawinowy/ ……………
Śliwkowy/
………. Korzenny/ ………. Serowy/ ………. Cytrynowy/ ……….
……..Czosnkowy/
………. Śmietanowy

Dodatki do mięs – 250g
proszę opisać: obiad/ II posiłek/ IV posiłek
* do obiadu proszę wybrać dwa, do pozostałych dań jeden












Ziemniaczki gotowane
Ziemniaczki pieczone w ćwiartki
Ziemniaki pieczone w mundurkach podane z masłem
Ziemniaczki zapiekane z boczkiem i cebulką
Ziemniaki puree
Ryż biały z warzywami
Ryż brązowy
Kasza gryczana z masełkiem
Kluski śląskie z masełkiem
Kluski śląskie z kremem szpinakowym
Inne……………

czosnkowym

Surówki – 150g
proszę opisać: obiad/ II posiłek/ IV posiłek
* do obiadu proszę wybrać dwie, do pozostałych dań jedną





z
z
z
z

białej kapusty z marchewką
kapusty pekińskiej z pomidorem, ogórkiem i kukurydzą
kapusty pekińskiej z serem feta i oliwkami
kapusty czerwonej z porem













z kapusty włoskiej z selerem i jabłkiem
z kapusty kiszonej z jabłkiem
Sałata lodowa z jajkiem, rzodkiewką i szczypiorkiem w śmietanie
z buraczków z cebulką
Buraczki z chrzanem
z marchwi z brzoskwinią i rodzynkami
Mizeria
Pomidory z cebulką w śmietanie
Kapusta zasmażana
Gotowane warzywa
Inne…………….

TRZECI I PIĄTY POSIŁEK GORĄCY









Zupa gulaszowa z wieprzowiny / 350g
Flaczki drobiowe z pieczarkami / 350g
Żurek w chlebie / 350g
Gołąbki w sosie pomidorowym / 250g
Paszteciki mięsne z barszczem czerwonym/ 200g
Udka pieczone / 250g

Skrzydełka pieczone / 250g
Inne…………..
Wędliny swojskie – 130g










Szynka: drobiowa, wieprzowa
Polędwiczka: faszerowana, wędzona
Boczek: faszerowany, wędzony
Schab faszerowany lub wędzony
Kabanos
Kiełbasa krakowska
Kiełbasa wiejska
Inne……………

Przystawki/ 4 rodzaje– 300g

















Galaretka drobiowa/ wieprzowa
Galaretka wegetariańska z brokułami, jajkiem i marchewką
Pasztet w cieście francuskim
Pstrąg pieczony
Ryba po grecku
Śledź po japońsku
Śledź z jajkiem i cebulką w śmietanie
Koreczki śledziowe z warzywami
Jajka faszerowane pieczarkami
Jajka faszerowane mięsem i warzywami z serem feta
Jajka w sosie tatarskim
Koreczki z serem, szynką i warzywami
Muszle makaronowe serowo-szpinakowe
Muszle makaronowe nadziewane sałatką z kurczaka
Muszle makaronowe nadziewane pastą z tuńczyka
Pomidory faszerowane kurczakiem z warzywami

 Inne…………

Sałatki/ 3 rodzaje – 250g
















Jarzynowa
Pieczarkowa
Grecka
Nicejska (z tuńczykiem)
Caprese
Cezar z sałatą lodową, grillowanym kurczakiem i grzankami
czosnkowymi
mix kolorowych sałat z grillowanym kurczakiem
z kurczaka w przyprawie gyros
z kurczakiem, ananasem, migdałami, kukurydzą i sałatą pekińską
z kurczakiem, serem wędzonym, cebulką i kiełkami sojowym
Meksykańska z czerwoną fasolą, żółtym serem i szynką w majonezie
z makaronem ryżowym i warzywami
z tortellini, szynką, warzywami i serem wędzonym w majonezie
Kalafiorowa z szynką, pomidorem, ogórkiem i jajkiem w sosie
czosnkowym
Inna……………………….

Deser – podany po obiedzie – 100/200g
Szarlotka na ciepło podana z lodami waniliowymi
Lody w różnych smakach z bakaliami i bitą śmietaną
Panna Cotta
Tiramisu
Owoce w galaretce
Pieczone jabłko z miodem i cynamonem podane z lodami
waniliowymi
 Tarta z owocami
 Inny ……………







Owoce – 400g
Napoje zimne/ podawane w dzbankach – bez ograniczeń
(podawane w butelkach– bez ograniczeń)






Soki owocowe 100%
Napoje owocowe Tymbark
Pepsi Cola
Woda mineralna
Kompot owocowy

Napoje gorące – bez ograniczeń
 Herbaty w różnych smakach
 Kawa – z ekspresu, parzona, rozpuszczalna, cappuccino

Pieczywo – bez ograniczeń
Wino musujące – 70ml

Chleb powitalny

USŁUGI DODATKOWE

1. Wiejski stół









Udziec wieprzowy
Wędliny, kiełbasy
Smalec ze skwarkami i ogórkiem kiszonym
Ryba wędzona lub pieczona
Deska serów
Warzywa i grzybki marynowane
Bułeczki nadziewane
Śliwowica, krupnik ,wiśniówka

2. Szwedzki stół





Udziec wieprzowy
Ryba pieczona
Deska serów
Przystawki drobne

3. Słodkości
 Tort – porcja/os.
 Ciasta na klosze, kruche ciasteczka – 170g/os.
 Szyszki dla gości – 600g/ paczuszka
4. Opieka i zabawa z dziećmi
 Jeden Animator

5. Czystość toalet
 1 osoba dbająca o czystość toalet podczas trwania zlecenia
 środki czystości

ZADOWOLONY KLIENT JEST NAJLEPSZĄ REKLAMĄ FIRMY
POLECAJĄC NAS INNYM !!!!!

