OFERTA 2016 – CATERING

Potrawy na Wigilię i na spotkania okołoświąteczne
Dania ciepłe:
porcja/szt.-brutto
Zupy 250 ml
 Krem z grochu z grzaneczkami
6,50 zł
 Barszcz z uszkami
7,50 zł
 Zupa grzybowa
7,00 zł
Dania główne:
 Filet karpia, panierowany, smażony na maśle – tradycyjny 200 g
14,00 zł
 Polędwiczka z dorsza – grillowana ok.200 g
20,00 zł
 Filet dorsza/mintaja – panierowany, smażony ok.200 g
15,00 zł
 Stek łososia grillowany ok 200 g
20,00 zł
 Pstrąg soute z cytryną, pietruszką i masełkiem czosnkowym(ok.300 g) 16,00 zł
Dodatki:
 Puree ziemniaczane
2,50 zł
 Ziemniaki z wody
1,50 zł
 Ziemniaki opiekane
2,50 zł
 Kapusta kiszona zasmażana z grzybami
5,50 zł
 Kapusta z grochem – tradycyjna śląska
4,00 zł
Zakąski ( cena za porcję):
 Karp w galarecie
 Karp po żydowsku z bakaliami
 Pstrąg dzwonka – w galarecie
 Filet łososia na pomarańczy pod auszpikiem
 Galaretki z rybą i warzywami ( tymbaliki)
 Jajka faszerowane
 Śledź w sosie jogurtowym z jabłkiem
 Pulpeciki rybne w zalewie octowej
 Śledzie opiekane w zalewie octowej (bratheringi)
 Ryba po grecku









Zakąski fingerfood ( na 1 kęs) – cena za porcję
Mini quiche z tuńczykiem
Kruche babeczki z tatarem z łososia wędzonego i kaparami
Kawałeczki śledzia a’la łosoś z cytryną i rozmarynem
Volaventy z musem z sera pleśniowego
Talarki pumpernikla z pastami
Paluszki grissini z wędzonym łososiem
Śliwka suszona opiekana w boczku
koreczki z serami, rybą, owocami i warzywami

5,50 zł
7,50 zł
3,50 zł
4,50 zł
3,00 zł
1,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
5,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
2,50 zł
2,50 zł
2,00 zł
2,50 zł
1,50 zł
1,50 zł

Sałatki:
 sałatka tradycyjna śląska ze śledziem
 sałatka tradycyjna jarzynowa z majonezem
 sałatka warstwowa
 sałatka nicejska ( z tuńczykiem i czerwoną fasolą)
 Hekele ( śledzie, jaja – potrawa tradycyjna śląska)

porcja 5,00 zł/150g

Desery-ciasta
 moczka – potrawa tradycyjna, przepis z okolic Rybnika – śląska, słodka
 makówka – potrawa tradycyjna śląska
 ciasta z makiem
 ciasta piernikowe
 ciasteczka kruche świąteczne mix
Uwaga: oferta może być wzbogacona o Państwa propozycje i oczekiwania
Wojciech Ostrzołek

35,00 zł/litr
6,00 zł/porcja
4,50 zł/porcja
3,50 zł/porcja
55,00 zł/kg

