
DANIA NA CIEPŁO /140G/

Catering okolicznościowy 

14,00 złRoladka z udka kurczaka z pieczarkami 

12,00 złSzaszłyk drobiowy 

14,00 złKotlet drobiowy panierowany 

14,00 złKotlet Cordon Blue 

14,00 złPaluszki z kurczaka w kukurydzianej panierce 

15,00 złZraz wieprzowy 

15,00 złKoperta ze schabu 

15,00 złKotlet admiralski 

15,00 złKotlet schabowy z pieczarkami 

15,00 złPolędwiczki wieprzowe 
18,00 złZraz wołowy 

14,00 złRoladka drobiowa ze szpinakiem i serem feta 

14,00 złRoladka z warzywami soute  

14,00 złKotlet de volaille z masłem /serem 

18,00 złKonfitowane udko z kaczki 

15,00 złDorsz w sezamie 

25,00 złŁosoś z pieca  

25,00 złSandacz w sosie porowym 
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ZUPY /250ML/ SOSY /100ML/

6,00 złSos borowikowy Krem pomidorowy z grzankami 10,00 zł
Rosół z makaronem 5,00 zł

Sos kurkowy 6,00 zł

Sos pieczeniowy 5,00 zł

Zupa gulaszowa 10,00 zł

Obowiązuje 
od

1.04.2021 



DODTAKI   /150G/

Catering okolicznościowy 

5,00 złKluski śląskie 

DANIA NA ZIMNO /100ML/ SAŁATKI  /1  KG/

Sałatka tortellini  28,00 zł

Jajko w szynce na sałatce 8,00 zł Sałatka grecka 35,00 zł

5,00 złWarzywa gotowane 
5,00 złZiemniaki pieczone cząstki   

5,00 złZiemniaki gotowane 

 8,00 złPanna cotta z musem owocowym 

5,00 złBukiet surówek 
5,00 złKapusta modra 
5,00 złSurówka z kapusty pekińskiej 
5,00 złSurówka z białej kapusty z

marchewką 

MINI  DESERKI  /80-100G/

8,00 złSchab z morelą 28,00 złSałatka z kurczaka z ananasem

8,00 złSchab ze śliwką 

5,00 złKopytka 

8,00 złSchab z masełkiem chrzanowym 32,00 złSałatka z tuńczyka  

35,00 złSałatka "Gyros"8,00 złKurczak w majonezie 

28,00 złSałatka jarzynowa 

8,00 złSzparagi z szynką 

Łosoś w galarecie 14,00 zł

Sandacz w galarecie 14,00 zł

Rolada z łososia ze szpinakiem 14,00 zł

Sałatka wiosenna 35,00 zł

Bułeczki wypiekane -2 szt. z
masełkiem ziołowym 

4,00 zł

 8,00 złSernik z mango 
  8,00 złMus jogurtowy z owocami 
  8,00 złMus czekoladowy z owocami 

  8,00 złPudding chia z musem owocowym 
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Obowiązuje 
od

1.04.2021 



  ZASTAWA  "DO KAWY"  

Wynajem wyposażenia  

2,00 złFiliżanka biała , talerzyk, łyżeczka - 1 szt. 

MEBLE CATERINGOWE 

 20,00 złKrzesło bankietowe + pokrowiec 

  30,00 złStół bankietowy 2m x 1 m 
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Obowiązuje 
od

1.04.2021 

5,00 złTermos dzbankowy do kawy -1 szt. 
30,00 złWarnik do wody - 10 litrowy -1 szt. 

40,00 złWarnik do wody - 20 litrowy -1 szt. 

  ZASTAWA  STOŁOWA  -  5  ZŁ  

Bulionówka z podstawkiem 

Talerz obiadowy  + talerz deserowy 

Nóż / widelec/ łyżeczka / widelec deserowy 

  INNE 

50,00 zł Podrzewacz do potraw z pokrywą uchylną + 1 GN 
35,00 złKociołek do zupy - garnek farmerski 
30,00 złTermos do transportu - caterbox 

  30,00 złObrus prostokątny 2,5 m x 1,6 m 

  20,00 złStolik koktajlowy 
  20,00 złPokrowiec na stół koktajlowy 

Wronki -  gratis 
Dalsza trasa -  2 zł/  km 

Dekoracje kwiatowe 
indywidualna wycena 


