OBIADY ABONAMENTOWE
Cena: 10,00 zł/zestaw
Zestawy do wyboru w poszczególne dni – wrzesień 2017r.
04.09.2017r. (poniedziałek)
1. fileciki z piersi kurczaka w cieście, surówka z białej kapusty, ziemniaki pieczone
2. sałatka nicejska z tuńczykiem
05.09.2017r. (wtorek)
1. żeberka pieczone, kapusta zasmażana młoda, ziemniaki gotowane
2. sałatka turecka (kebab drobiowo-wołowy, kompozycja sałat, warzywa, sos)
06.09.2017r. (środa)
1. kotlet mielony z łopatki wieprzowej, fasolka szparagowa, puree ziemniaczane
2. kompozycja sałat i warzyw z panierowanym camembertem i żurawiną
07.09.2017r. (czwartek)
1. kotlet schabowy tradycyjny, kapusta zasmażana, puree ziemniaczane
2. sałatka grecka
08.09.2017r. (piątek)
1. jajka sadzone 2szt, bukiet warzyw, ziemniaki z koperkiem
2. sałatka marokańska (pierś kurczaka z grilla, owoce, kompozycja sałat)
11.09.2017r. (poniedziałek)
1. pieczeń wieprzowa faszerowana boczkiem i rozmarynem, buraczki z cebulką, ziemniaki
2. sałatka Cesar
12.09.2017r. (wtorek)
1. podudzia z kurczaka panierowane na sposób amerykański, coleslaw, ziemniaki opiekane
2. kompozycja sałat i warzyw, jajko gotowane, vinegrette
13.09.2017r. (środa)
1. pierś z kurczaka soute zapiekana z pomidorami pelati, bukiet warzyw, ryż
2. kompozycja sałat, pieczone pałeczki sera, warzywa,dip czosnkowy
14.09.2017r. (czwartek)
1. burrito z kurczakiem i ananasem, sur wiosenna
2. kompozycja sałat, kasza Quinoa, pierś kurczaka sous vide, warzywa świeże
15.09.2017r. (piątek)
1. filet z mintaja panierowany, sur z kiszonej kapusty, ziemniaki gotowane
2. kompozycja sałat, seler naciowy, pierś kurczaka, pestki dyni, ananas
18.09.2017r. (poniedziałek)
1. fileciki z piersi kurczaka w cieście, surówka z białej kapusty, ziemniaki pieczone
2. sałatka nicejska z tuńczykiem
19.09.2017r. (wtorek)
1. żeberka pieczone, kapusta zasmażana młoda, ziemniaki gotowane
2. sałatka turecka (kebab drobiowo-wołowy, kompozycja sałat, warzywa, sos)
20.09.2017r. (środa)
1. kotlet mielony z łopatki wieprzowej, fasolka szparagowa, puree ziemniaczane
2. kompozycja sałat i warzyw z panierowanym camembertem i żurawiną
21.09.2017r. (czwartek)

1. kotlet schabowy tradycyjny, kapusta zasmażana, puree ziemniaczane
2. sałatka grecka
22.09.2017r. (piątek)
1. jajka sadzone 2szt, bukiet warzyw, ziemniaki z koperkiem
2. sałatka marokańska (pierś kurczaka z grilla, owoce, kompozycja sałat)
25.09.2017r. (poniedziałek)
1. pieczeń wieprzowa faszerowana boczkiem i rozmarynem, buraczki z cebulką, ziemniaki
2. sałatka Cesar
26.09.2017r. (wtorek)
1. podudzia z kurczaka panierowane na sposób amerykański, coleslaw, ziemniaki opiekane
2. kompozycja sałat i warzyw, jajko gotowane, vinegrette
27.09.2017r. (środa)
1. pierś z kurczaka soute zapiekana z pomidorami pelati, bukiet warzyw, ryż
2. kompozycja sałat, pieczone pałeczki sera, warzywa,dip czosnkowy
28.09.2017r. (czwartek)
1. burrito z kurczakiem i ananasem, sur wiosenna
2. kompozycja sałat, kasza Quinoa, pierś kurczaka sous vide, warzywa świeże
29.09.2017r. (piątek)
1. filet z mintaja panierowany, sur z kiszonej kapusty, ziemniaki gotowane
2. kompozycja sałat, seler naciowy, pierś kurczaka, pestki dyni, ananas

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
Informacje ogólne:
·0 Zamówienia przyjmowane są:
·1 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 12.00 do 15.00 (poniedziałek-piątek)

·2 w dniu realizacji dostawy tylko telefonicznie od godz. 8.00 do 10.00
·3 Zamówienia na wynos realizujemy (wydajemy w Firmie: Rybnik, ul. Mikołowska 90)
w godz. od 12.00 do 15.00 (poniedziałek-piątek)

·4 Zamówienia z dostawą realizujemy w godzinach od 12.00 do 14.00
Telefony pod którymi przyjmowane są zamówienia: 735 319 619, 504 819 607

