O B I A D Y – październik 2018 r.
Ceny: Zestaw 1 – 12,00 zł
Zestaw 2 (sałatka) – 10,00 zł
Uwaga: proszę na bieżąco sprawdzać informacje na www.catering-slaski.pl, folder: AKTUALNOŚCI,
ponieważ w niektóre dni miesiąca realizacja zamówień na obiady może być odwołana!
Zestawy na poszczególne dni tygodnia:

01.10.2018 r. (poniedziałek)
1.Zapiekanka makaronowa z mięsem
2.Sałatka Kebab
02.10.2018 r. (wtorek)
1.Hamburger z frytkami
2.Sałatka z kurczakiem
03.10.2018 r. (środa)
1.Bagietka zapiekana z pieczarkami i serem + surówka
2.Sałatka z brokułami i jajkiem
04.10.2018 r. ( czwartek)
1.Rolada śląska, czerwona kapusta, kluski, sos
2.Sałatka grecka
05.10.2018 r. (piątek)
Nie przyjmujemy zamówień na obiady
08.10.2018 r. (poniedziałek)
1.Gołąbki z sosem pomidorowym, puree
2.Sałatka z camembertem
09.10.2018 r. (wtorek)
1.Roladki drobiowe, pieczone ćwiartki ziemniaka, colesław
2.Sałatka z szynką i serem
10.10.2018 r. (środa)
1.Schabowy, kapusta zasmażana, ziemniaki
2.Sałatka z szarpaną karkówką
11.10.2018 r. (czwartek)
1.Pierś kurczaka zapiekana pomidorami i serem, sałatka szwedzka, puree
2.Sałatka z pałeczkami serowymi
12.10.2018 r. (piątek)
1.Penne ze szpinakiem i pomidorami
2.Sałatka meksykańska
15.10.2018 r. (poniedziałek)
1.Naleśniki z pieczarkami
2.Sałatka z kurczakiem
16.10.2018 r. (wtorek)
1.Panierowane fleciki z kurczaka, surówka, frytki
2.Sałatka Kebab
17.10.2018 r. (środa)
1.Zapiekanka ziemniaczana z bekonem, kiełbasą i warzywami
2.Sałatka z brokułami i jajkiem
18.10.2018 r. ( czwartek)
1.Rolada śląska, czerwona kapusta, kluski, sos
2.Sałatka grecka
19.10.2018 r. (piątek)
Nie przyjmujemy zamówień na obiady

22.10.2018 r. (poniedziałek)
1.Gołąbki z sosem pomidorowym, puree
2.Sałatka z camembertem
23.10.2018 r. (wtorek)
1.Roladki drobiowe, pieczone ćwiartki ziemniaka, colesław
2.Sałatka z szynką i serem
24.10.2018 r. (środa)
1.Schabowy, kapusta zasmażana, ziemniaki
2.Sałatka z szarpaną karkówką
25.10.2018 r. (czwartek)
1.Pierś kurczaka zapiekana pomidorami i serem, sałatka szwedzka, puree
2.Sałatka z pałeczkami serowymi
26.10.2018 r. (piątek)
1.Mintaj panierowany, surówka z kiszonej kapusty, puree
2.Sałatka meksykańska
29.10.2018 r. (poniedziałek)
1.Parowane fleciki kurczaka, sos śmietanowy, ryż, surówka
2.Sałatka jesienna
30.10.2018 r. (wtorek)
1.Karminadle, ziemniaki, zasmażana kapusta
2.Sałatka z kurczakiem
31.10.2018 r.( środa )
1.Kiełbasa z rusztu, surówka z kiszonej kapusty, ziemniaki
2.Sałatka z brokułami i jajkiem
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:
888177606 ( z wyjątkiem: 03 – 05.09.2018 r.)
735319619

