
CATERING 

  
W naszej ofercie znajdziesz gotowe zestawy cateringowe.  

Potrawy serwujemy na deskach, co gwarantuje estetyczną formę podania 
potraw. Deski oferowane są w różnych konfiguracjach  

w zależności od liczby osób oraz rodzaju przyjęcia. 

8x gruszka zawijana w  szynce szwarcwaldzkiej 
8x ser camembert z winogronem 
6x mini frykadelki 
5x babeczki kruche z nadzieniem  
z pasty z kurczaka 
6x kanapka finger  food z roladką 
8x mini tortille 
12x sakiewki z pieczarkami 
20x paluchy sezamowe 
2x 100 ml sos czosnkowy 
2x 100 ml salsa pomidorowa 

 

6x ser camembert  z żurawiną     
8x frykadelki szpinakowo-gryczane                            
12 x krokiety z kapustą i grzybami                                  
8x papryka faszerowana  z ryżem  
i warzywami  
 
1 kg ziemniaków pieczonych                                                      
1 kg sałaty greckiej                                                             

    
                               



4x kotlet Cordon Blue z szynką i serem 
6x karczek w sosie pieczarkowym 
4x grillowana pierś zawijana w boczku 
4x pierś po parysku z czosnkiem 
4x de volaile z brokułem i serem w otrębach owsianych 
6x stripsy 
 
1 kg ziemniaki pieczone     
1 kg frytek 
1 kg ryżu  
1 kg surówki colesław 
500g surówki marchewkowej z ananasem                                                           
 
                                                         

    
                               

4x golonka pieczona na kapuście kiszonej 
4x kotlet drwala (zapiekany ser żółty  
z pieczarkami)  
4x łódka  drobiowo-warzywna w otrębach owsianych     
4x pierś drobiowa w płatkach kukurydzianych     
2x szaszłyk drobiowy z boczkiem 
 i warzywami  
2x szaszłyk wieprzowy 
 
1 kg pieczonych ziemniaków                                                   
1 kg ziemniaków puree                                                               
1 kg colesław                                                                                  
500g sałata sezonowa  

6x karczek w sosie pieczarkowym                                  
4x grillowana pierś pod szpinakową pierzynką        
4x cordon blue  z szynką i serem                                      
4x kieszonka drobiowa z serem  camembert  
w panierce sezamowej   
800g kurczak w sosie słodko-kwaśnym     
6x kule meksykańskie  
 
1 kg frytek                                                                                      
1 kg pieczonych ziemniaków                                    
1 kg ziemniaków puree    
1200g ryżu  
500g sałata  z burakiem pieczonym i serem feta     
1 kg surówka colesław red 

1 kg gyros drobiowy  
8x kotleciki a la kebab  
8x stripsy   
12x pizzerinki z serem i szynką    
 
1 kg frytek   
1kg surówki z kapusty pekińskiej 
300ml sosu czosnkowego    
                               

Możliwość powiększenia deski o mięsa i dodatki za dodatkową opłatą. 

6x krokiety z kapustą i grzybami                                   
4x ser camembert z żurawiną 
6x kotleciki z ciecierzycy i suszonych pomidorów                                      
6x medaliony drobiowe w słoneczniku 
6x roladka wieprzowa z nadzieniem warzywnym 
1200g  ryba po grecku 
 
1 kg frytek                                                                                      
1 kg pieczonych ziemniaków lub ziemniaki puree                                   
1 kg ryżu  
400g  sałatka grecka 
1 kg surówka colesław  


