O B I A D Y – maj 2018 r.
Ceny: Zestaw 1 – 12,00 zł
Zestaw 2 (sałatka) – 10,00 zł
Zestawy na poszczególne dni tygodnia:
07.05.2018 r.( poniedziałek)
1.Klopsiki w sosie pomidorowym, ryż, sałatka szwedzka
2.Sałatka z porem, kukurydzą, żółtym serem i owocami
08.05.2018 r. (wtorek)
1.Schabowy zapiekany z papryką, ziemniaki, surówka z białej kapusty
2.Kompozycja sałat z panierowanymi pałeczkami sera
09.05.2018 r. (środa)
1.Panierowany flet kurczaka, puree ziemniaczane, warzywa z wody
2.Sałatka meksykańska z czerwoną fasolą
10.05.2018 r. (czwartek)
1.Rolada śląska, kluski, czerwona kapusta
2.Sałatka z szarpaną karkówka
11.05.2018 r. (piątek)
1.Naleśniki faszerowane pieczarkami, z dodatkiem sera, przyprawione czosnkiem
2.Sałatka z szynką i żółtym serem
14.05.2018 r. (poniedziałek)
1.Pyzy z mięsem, okraszone cebulką i mięsem
2.Sałatka brokułowa z kurczakiem
15.05.2018 r. (wtorek)
1.Żeberka pieczone, glazurowane, puree ziemniaczane, kapusta kiszona zasmażana
2.Sałatka grecka z fetą i oliwkami
16.05.2018 r. (środa)
1.Fileciki kurczaka w curry, frytki, surówka z kapusty pekińskiej
2.Sałatka: Sałaty, warzywa świeże, pieczony camembert
17.05.2018 r. ( czwartek)
1.Schabowy faszerowany serkiem i ogórkiem, ziemniaki, buraczki
2.Sałatka nicejska z tuńczykiem
18.05.2018 r. (piątek)
1.Placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym, sałatka szwedzka
2.Sałatka Cesar ( z kurczakiem)
21.05.2018 r.( poniedziałek)
1.Klopsiki w sosie pomidorowym, ryż, sałatka szwedzka
2.Sałatka z porem, kukurydzą, żółtym serem i owocami
22.05.2018 r. (wtorek)
1.Schabowy zapiekany z papryką, ziemniaki, surówka z białej kapusty
2.Kompozycja sałat z panierowanymi pałeczkami sera
23.05.2018 r. (środa)
1.Panierowany flet kurczaka, puree ziemniaczane, warzywa z wody
2.Sałatka meksykańska z czerwoną fasolą
24.05.2018 r. (czwartek)
1.Rolada śląska, kluski, czerwona kapusta
2.Sałatka z szarpaną karkówka
25.05.2018 r. (piątek)
1.Naleśniki faszerowane pieczarkami, z dodatkiem sera, przyprawione czosnkiem
2.Sałatka z szynką i żółtym serem

28.05.2018 r. (poniedziałek)
1.Pyzy z mięsem, okraszone cebulką i mięsem
2.Sałatka brokułowa z kurczakiem
29.05.2018 r. (wtorek)
1.Żeberka pieczone, glazurowane, puree ziemniaczane, kapusta kiszona zasmażana
2.Sałatka grecka z fetą i oliwkami
30.05.2018 r. (środa)
1.Fileciki kurczaka w curry, frytki, surówka z kapusty pekińskiej
2.Sałatka: Sałaty, warzywa świeże, pieczony camembert

P R Z E R W A od 31.05. DO 03.06.2018 R. WŁĄCZNIE
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: 735319619

