
CATERING

Z przyjemnością oferujemy Państwu

usługi cateringowe w Orzeszu i okolicach

Proponujemy przykładowe zestawy cateringowe 

jak również możecie Państwo skomponować 

swój indywidualny zestaw dań,

wybierając minimum 5 porcji z każdej propozycji  

Polecamy również dania z karty Menu naszej restauracji



Zestaw I – 26 sztuk mięs – cena 290 zł

Kotlet schabowy panierowany …………………………………………………8 sztuk

Kotlet mielony ……………...…………………………..…………………..……8 sztuk

Udko z kurczaka w papryce ...…………………………………………….……5 sztuk

Szaszłyk drobiowy z boczkiem, cebulką i papryką ….………….…….…..….5 sztuk

Brat kartofle …………………………………………………..….…..………..…4 porcje

Ziemniaki z wody ………………….……………………………………….……4 porcje

Zestaw II – 28 sztuk mięs + pierogi – cena 320 zł

Karkówka z sosem pieczeniowym …………………………………...……….6 sztuk

Schab zapiekany z serem …………………………………………….……….6 sztuk

Pałeczki z kurczaka ………………………………………………….…………6 sztuk

Nuggetsy w chrupiącej panierce ………………………………………………6 porcji

Kiełbaski grillowe ……………………………………………………….……….4 sztuk

Pierogi z mięsem ……………………………………………………………….16 sztuk

Ziemniaki z wody ……………………………………….………………….……4 porcje

Brat kartofle ………………………………………..………………..………..…4 porcje



Zestaw III – 31 sztuk mięs – cena 370 zł

Golonka pieczona z kością …………………………………………….……….4 sztuki

Żeberka pieczone ……………………………………………………….………..4 sztuk

Pierś z kurczaka zapiekana z serem………………………………….………..6 sztuk

Udko z kurczaka pieczone w papryce ………..…………………………..……6 sztuk

Kiełbaski grillowe ……………………………………………………….…….….6 sztuk

Krupnioki ………………………………..……………………………….…….….5 sztuk

Brat kartofle ……..……………………………………….………………….……4 porcje

Ziemniaki z wody ……………………………………….………………….……4 porcje

Zestaw IV – 29 sztuk mięs – cena 400zł

Polędwiczki wieprzowe …………………………………………………...……..6 sztuk

Nuggetsy z kurczaka …………………………………………………….……….8 porcji

Pieczeń wieprzowa nadziewana …………………………………….……….…5 sztuk

Udko z kurczaka faszerowane ….…………………………………...……….…5 sztuk

Szaszłyk wieprzowy z cebulką, boczkiem i papryką ……...……….……….…5 sztuk

Brat kartofle ………………………………………..…………..……..………..…6 porcji

Ziemniaki z wody ……………………….……………….………………….……4 porcje



Dania z wieprzowiny

1. Kotlet schabowy panierowany………………….…….….……….………….12 zł

2. Medalion ze schabu z duszonymi pieczarkami….………….………….…..12 zł

3. Karkówka z sosem pieczeniowym ….………………………….……….…..12 zł

4. Kotlet mielony ……………………..…………….…….…….…….……..…….7 zł

5. Polędwiczka wieprzowa z sosem pieczeniowym ……………………..…..15 zł

6. Schab faszerowany pieczarkami….…………………….…………….……..13 zł

7. Szaszłyk wieprzowy z boczkiem, papryką i cebulką ...………..……...…..12 zł

8. Pierogi z mięsem 8 sztuk …..…………………………….………….………14 zł

9. Żeberka wieprzowe (wg wagi 100g) ……….…….….….….……………..….6 zł

10. Golonko wieprzowe (wg wagi 100g) ……….….….…….…….…………..….6 zł

Dania z drobiu

1. Roladka z indyka z liśćmi szpinaku ………………….….……….…………12 zł

2. Medalion z piersi kurczaka w chrupiącej panierce.……….……………….12 zł

3. Udko kurczaka pieczone w papryce ………………….….……….………….6 zł

4. Udko kurczaka faszerowane ….….……………………………….…….…..10 zł

5. Medalion z piersi indyka w chrupiącej panierce ..……….…...….….……..12 zł

6. Pierś z kurczaka zapiekana z mozzarellą..................…..…......................12 zł

7. Kotlet de'Vollaille ………………………………………….………..…………12 zł

8. Pierś kurczaka zapiekana z serem i ananasem ……………..……………14 zł

9. Szaszłyk drobiowy …..……………………………..…….………..….………12 zł

10. Nuggetsy z piersi z kurczaka ………………………….…………….. porcja 9 zł



Ryby i dania wegetariańskie

1. Filet z dorsza ...............................…………….……. (w/g wagi 100 g)..…12 zł

2. Filet z łososia z pieca …………………….…………..(w/g wagi 100 g)…..15 zł

3. Pstrąg smażony na maśle ze świeżą pietruszką ….(w/g wagi 100 g)........9 zł

4. Pierogi ruskie (8szt)……….…….….……...…………………………..…..…14 zł

Dodatki

1. Risotto z warzywami – porcja…….….…………………..…………....….…..8 zł

2. Puree ziemniaczane – porcja……………………………..…..………..…..…4 zł

3. Brat kartofle – porcja…………….….……………………..…..………...…..…6 zł

4. Ziemniaki gotowane z koperkiem – porcja….………..………………...……4 zł

5. Surówka z białej kapusty …………………………..………….………...……4 zł

6. Kolorowa surówka z kapusty pekińskiej …….……..…..……………..……..4 zł

7. Surówka z kiszonej kapusty z marchewką i jabłkiem …………………..…..4 zł

8. Bukiet warzyw parowanych – porcja….….……………..…………………....8 zł

9. Kapusta biała zasmażana – porcja…………………..………………….……6 zł

10. Kapusta czerwona z boczkiem na gorąco ………...…..…..…….............…6 zł


