CATERING dla firm| na imprezy okolicznościowe
ZUPY – 12zł/osoba
Cebulowa z grzankami
Rosół królewski
Barszcz czerwony z krokietami
Gulaszowa
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Toskańska z Mozzarelą i świeżą bazylią
Rosyjska Solianka
Krem Brokułowa z serem Cheddar
Włoska zupa warzywna Minestrone
Barszcz ukraiński
Borowikowa z łazankami
Kwaśnica
Zupa rybna Królowej Bony
Ribolatti - Meksykańska zupa fasolowa
Barszcz czerwony:
- z uszkami
- z pasztecikami
- z krokietem
Chlodnik Litewski
PRZYSTAWKI NA PÓŁMISKACH
Mięsne:
Półmisek wędlin 45 zł
Roladki mięsne z warzywnym lub mięsnym farszem 60 zł
Paluszki drobiowe z sosem słodko - kwaśnym 40 zł
Tymbaliki drobiowe 35zł
Schab ze śliwką i morelą 35zł
Karczek marynowany w ziołach 35zł
Polędwiczka wieprzowa w kąpieli czosnkowej 45zł
Pasztet staropolski z cebulowym chutney 35zł
Galantyna drobiowa otulona boczkiem 40zł
Pieczony mus drobiowy z polędwicą w jedwabiu 45zł
Polędwiczki marynowane na sałacie lodowej skropione sosem balsamicznym 45zł
Pieczona polędwiczka wieprzowa z musem tuńczykowym 45zł
Polędwiczki w porach 45zł
Schab z leśnym farszem 45zł
Schab po Radomsku faszerowany pastą jajeczną 40zł
Indyk w galarecie 40zł
Rybne:

Marynowany łosoś na sałacie lodowej z dresingiem cytrynowym, czosnkiem i
ziołami 45zł
Zawijańce z łososia i papryki w galarecie rybnej 50zł
Koktajl z krewetek w sosie amerykańskim 50 zł
Mimoza łososiowa zawijana z naleśnikiem 60 zł
Półmisek śledzi (powyżej 30 mogą być mieszane)
Śledź w śmietanie 35zł
Śledź po kaszubsku 35zł
Śledź w oleju 35zł
Sałatki:
Sałatka Meksykańska 25zł (z kulkami mięsnymi, ogórkiem kons, papryką, cebulą, fasolą, kukurydzą)
Sałatka jarzynowa 25zł
Sałatka Caprese 25zł (pomidory, Mozzarella, świeża bazylia i oliwa z oliwek)
Sałatka Cesar 25zł (sałata Rzymska, grillowany kurczak, grzanki, sos Cesar)
Sałatka Grecka 25zł (pomidor, ogórek, papryka, cebula czerwona, oliwki czarne, Feta, sos Vinegrette)
Sałatka Sycylijska 25zł (mix sałat, kurczak grillowany, pomidor, ogórek, sos Sycylijski)
Sałatka Gyros 25zł (mix sałat, kurczak grillowany, kukurydza, papryka, cebula, sos czosnkowy)
Inne:
Deska serów dojrzewających 60 zł
Jajka z sosem tatarskim35zł
Jajka z sosem majonezowym i kawiorem 35zł
PRZYSTAWKI NA PÓŁMISKACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Nugetsy z kurczaka 40zł
Szaszłyki owocowe 30zł
Koreczki 35zł
Tortille z szynką i serem 30zł
Tortille z kurczakiem i warzywami 35zł
Tartinki – kolorowe kanapeczki 35zł
Grzanki z pastą tuńczykowi 45zł
Grzanki z pastą z kurczaka 45zł
Grzanki czosnkowe z karmelizowaną cebulką 45zł
DANIA GŁÓWNE
Zawijaniec drobiowy ze szpinakiem i kozim serem, puree ziemniaczane i glazurowana
marchewka 22zł
Karczek po wioślarsku z boczkiem i papryką, kapustą zasmażaną i ziemniakami
z koperkiem 22zł
Filet drobiowy po mediolańsku z suszonymi pomidorami i Mozarella podawany z
risotto warzywnym i sałatką francuską 24zł
Schab faszerowany boczkiem w sosie własnym z ziemniakami z wody i kapustą
zasmażaną 22zł
Zrazy staropolski z polędwiczki wieprzowej w sosie myśliwskim
z ziemniakami koperkowymi i sałatka z ogórka i cebuli 24zł
Grillowany filet drobiowy w sosie meksykańskim z czerwonym ryżem
i bukietem sałat 22zł
Gordon Blue z ziemniakami opiekanymi i sałatką wiosenną z sosem
czosnkowym 22zł

De volaille podawany z ziemniakami opiekanymi i zestawem surówek 23zł
Golonka po bawarsku serwowana z pęczakiem i kapustą zasmażaną 24zł
Marynowane polędwiczki wieprzowe z grilla
podawane z ziemniakami opiekanymi, sosem kurkowym i sałatką francuską
Filet łososia z tapenadą
z dodatkiem zielonego Taglilione i sałatką z pomidorów Cherry
i koziego sera

32zł.
30zł.

Filet drobiowy smażony w maśle ziołowym
podawany z puree ziemniaczano-koperkowym i sałatką z buraka marynowanego

22zł.

Filet drobiowy panierowany
podawane z ziemniakami opiekanymi i sałatką francuską

20zł.

PIZZA – 45 cm (tylko na zamówienie minimum 3 dni przed)
Margherita – ser, sos, oregano – 17 zł
Funghi – ser, sos, pieczarki, oregano – 20 zł
Verona – ser, sos, szynka, oregano – 21 zł
Capriciosa – ser, sos, szynka, pieczarki, oregano – 22 zł
Capri – ser, sos, szynka, ananas, oregano – 22 zł
Oczywiście jest możliwość zamówienia pizzy na miejscu, lecz będzie ona już miała tylko 32
cm, automatycznie mamy większy wybór.
Napoje:
Zimne :
Typu Cola, soki Cappy – 1l – 10 zł
Sok Smaczek z Doliny Radomki – jabłko lub jabłko – aronia – 1l – 8 zł
Woda mineralna Kropla Beskidu (gazowana/niegazowana – 1l – 8 zł
Gorące:
Kawa czarna, biała, cappuccino, doppio, latte – od 5 zł do 7 zł
Herbata – 4 zł
Alkohol:
Piwo lane:
Perła 0,5l – 4 zł
Tyskie 0,5l – 5 zł
Wódka – cena za butelkę ustalana indywidualnie.
W ofercie posiadamy Krupnik, Żubrówka Biała, Wyborowa, Stumbras, Finlandia.

