
menu cateringowe  

 
ZUPY  350ml    
krem z pomidorów   14 zł  
krem z białych warzyw  14 zł  
krem z brokuł z migdałami  14 zł  
krem z mleczkiem kokosowym  14 zł  
krem z borowików   16 zł  
żurek    14 zł  
zupa z mleczkiem kokosowym  14 zł  
rosół ,    12 zł  
 
DANIA GŁÓWNE 120g-150g   
kotlety devolay   19 zł  
kotlet schabiwy leśny   22 zł  
kotlet schabowy   17 zł  
kotlet z piersi kurczaka  17 zł  
Nugets 100 g    15 zł  
zrazy wp.    17 zł  
poliki wołowe w winie   28 zł  
zrazy wołowe 140/100g   28 zł  
kurczak w białym sosie  22 zł  
roladki drobiowe ze szpinakiem  17 zł  
polędwiczki wp z kurkami  29 zł  
pierś, udko z kaczki z żurawiną  29 zł  
pierś z indyka z pomarańczą  29 zł  
RYBY      
sandacz z sosem migdałowym  33 zł  
łosoś z pieca z mascarpone i chrzanem 33 zł  
   
DODATKI 100 g      
zestaw surówek   8 zł  
młoda kapusta zasmażana  8 zł  
czerwona kapusta z przyp. Korzennymi 8 zł  
buraczki zasmażane   8 zł  
brokuł z migdałami   8 zł  
warzywa z masłem mix  8 zł  
ziemniaki młode z koperkiem 250 g  8 zł  
ryż biały    8 zł  
frytki    9 zł  

ZAKĄSKI 50-80 g     
 
  

 roladki z szynki z serkiem chrzanowym, 12 zł  
polędwiczka piec. marynowana z rozmarynem 16 zł  
rolada wp.  sos francuski  12 zł  
 delikatny pasztet na sosie cumberland 10 zł  



 pasztety rożne, z dziczyzną , z kaczką,  , 12 zł  
tatar wołowy    18 zł  
 galantyny drobiowe z sosem mango 12 zł  
schab po warszawsku w galarecie, 12 zł  
 roladki z kaczki  na zimno   12 zł  
rolki sushi 2szt.   12 zł  
tatar z łososia   18 zł  
łosoś wędzony   16 zł  
 łosoś marynowany w białym winie,  18 zł  
rolada  szpinakowa z masc. i wędzonym łososiem 18 zł  
tortilla z ruccolą ,pomidorki sherry  , 12 zł  
 krewetki grillowane z musem mango i nutą chili , 18 zł  
krewetki panco z sosem z sera gorgonzola  18 zł  
sałatka włoska    10 zł  
sałatka grecka   12 zł  
sałatka meksykańska   12 zł  
sałatka capreze   12 zł  
warzywa w ciesie ryż   12 zł  
ciasta różne kg   45 zł  
Torty śmietanowe z owocami kg  85 zł   
      
 


