O B I A D Y – styczeń 2018 r.
Uwaga: zmiana ceny od 03.01.2018 r.
Ceny: Zestaw 1 – 12,00 zł
Zestaw 2 (sałatka) – 10,00 zł
Zestawy na poszczególne dni tygodnia:
03.01.2018 r. (środa)
1.udko kurczaka pieczone, ziemniaki, surówka z białej kapusty
2. kompozycja sałat, warzywa świeże, jajko gotowane
04.01.2018 r. (czwartek)
1. Łazanki z kapustą i kiełbasą
2. Sałatka Cesar ( z kurczakiem)
05.01.2018 r. (piątek)
1. Racuchy z jabłkami
2. kompozycja sałat, pieczone pałeczki sera, warzywa, dip czosnkowy
08.01.2018 r. (poniedziałek)
1. Panierowana pierś kurczaka, ziemniaki, surówka colesław
2.Sałatka z szynką i serem żółtym + sos majonezowo-jogurtowy
09.01.2018 r. (wtorek)
1. kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana
2. sałatka turecka (kebab drobiowo-wołowy, kompozycja sałat, warzywa, sos)
10.01.2018 r.( środa)
1. roladki faszerowane serem i ogórkiem, dufinki, surówka z kapusty pekińskiej
2. kompozycja sałat z czerwoną fasola, szynką, serem, kukurydzą i sosem meksykańskim
11.02.2018 r. (czwartek)
1. Bitki wieprzowe w sosie, kluski, buraczki
2. Sałatka nicejska ( z tuńczykiem )
12.01.2018 r. (piątek)
1. filet z mintaja, frytki, surówka z kiszonej kapusty
2. Sałatka grecka ( z serem feta, oliwkami)
15.01.2018 r. (poniedziałek)
1.Leczo, ziemniaki
2.kompozycja sałat, pierś kurczaka, brokuły, dip czosnkowy
16.01.2018 r. (wtorek)
1.Gotowana pierś kurczaka w sosie pikantnym, ryż, warzywa gotowane na parze
2.Mix sałat z wędzoną rybą i sosem winegret
17.01.2018 r. (środa)
1.udko kurczaka pieczone, ziemniaki, surówka z białej kapusty
2. kompozycja sałat, warzywa świeże, jajko gotowane
18.01.2018 r. (czwartek)
1. Łazanki z kapustą i kiełbasą
2. Sałatka Cesar ( z kurczakiem)
19.01.2018 r. (piątek)
1. Racuchy z jabłkami
2. kompozycja sałat, pieczone pałeczki sera, warzywa, dip czosnkowy
22.01.2018 r. (poniedziałek)
1. Panierowana pierś kurczaka, ziemniaki, surówka colesław
2.Sałatka z szynką i serem żółtym + sos majonezowo-jogurtowy
23.01.2018 r. (wtorek)
1. kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażana
2. sałatka turecka (kebab drobiowo-wołowy, kompozycja sałat, warzywa, sos)
24.01.2018 r.( środa)
1. roladki faszerowane serem i ogórkiem, dufinki, surówka z kapusty pekińskiej
2. kompozycja sałat z czerwoną fasola, szynką, serem, kukurydzą i sosem meksykańskim

25.02.2018 r. (czwartek)
1. Bitki wieprzowe w sosie, kluski, buraczki
2. Sałatka nicejska ( z tuńczykiem )
26.01.2018 r. (piątek) – nie przyjmujemy zamówień na obiady
29.01.2018 r. (poniedziałek)
1.Leczo, ziemniaki
2.kompozycja sałat, pierś kurczaka, brokuły, dip czosnkowy
30.01.2018 r. (wtorek)
1.Gotowana pierś kurczaka w sosie pikantnym, ryż, warzywa gotowane na parze
2.Mix sałat z wędzoną rybą i sosem winegret
31.01.2018 r. (środa)
1.udko kurczaka pieczone, ziemniaki, surówka z białej kapusty
2.kompozycja sałat, warzywa świeże, jajko gotowane
Informacje ogólne:
 Zamówienia przyjmowane są:
 w terminie poprzedzającym dzień dostawy-odbioru:
- telefonicznie od godz. 8.00 do 18.00
- email: info@catering-slaski.pl
- w Firmie: Rybnik, ul. Mikołowska 90 w godz. od 10.00 do 14.00 (poniedziałek-piątek)




w dniu realizacji dostawy tylko telefonicznie od godz. 8.00 do 10.00

Zamówienia na wynos realizujemy (wydajemy w Firmie: Rybnik, ul. Mikołowska 90)
w godz. od 11.30 do 14.00 (poniedziałek-piątek)
Zamówienia z dostawą realizujemy w godzinach od 11.30 do 14.00

UWAGA!!!
W związku z tym, że potrawy przygotowywane są na bieżąco ze świeżych produktów, istnieje możliwość
wyczerpania niektórych pozycji z menu przed godz.10.00

Telefony pod którymi przyjmowane są zamówienia: 735 319 619, 504 819 607

