PRZYSTAŃ NA

CATERING
PAKIET BASIC
25,00 ZŁ
ZUPY
Rosół z makaronem (250ml)
Pomidorowa z ryżem (250ml)
Cebulowa z grzanką (250ml)
Pieczarkowa z makaronem (250ml)
Zupa szczawiowa z jajkiem (250ml)

DRUGIE DANIE
Grillowany filet z kurczaka (150g), ziemniaki
puree(200g), bukiet sałat z winegret (100g)
Kieszonka ze schabu z pieczarkami (150g), ziemniaki
z koperkiem (200g), buraczki (100g)
Roladka drobiowa faszerowana pieczoną papryką
w sosie śmietanowym (150g), smażony ryż
z warzywami (250g)
Kotlet mielony (150g), ziemniaki
z koperkiem (200g), buraczki (100g)
Dorsz panierowany (130g), puree ziemniaczane
(200g), surówka z kiszonej kapusty (100g)

ZAMÓW OBIADY Z DOWOZEM
692744170

*zamówienia przyjmujemy dzień wcześniej, najpóźniej do 18:00. Minimalna ilość 8
szt. Dowóz w cenie do 15 km. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Informacje
cenowe dotyczące prezentowanych propozycji menu mają charakter orientacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Szczegółowe warunki zamówienia ustalane są na
podstawie indywidualnej umowy sprzedaży.

Sobieskiego 49, Sosnowiec 41-200

PRZYSTAŃ NA

CATERING
PAKIET PREMIUM
32,00 ZŁ

ZUPY
Krem z dyni z oliwą szczypiorkową i prażonymi
pestkami dyni (250ml)
Żurek Śląski z białą kiełbasą (250ml)
Krem z białych warzyw z prażonymi orzechami
ziemnymi i młodym szpinakiem (250ml)
Zupa tajska z kurczakiem i mlekiem kokosowym(250ml)
Krem z pieczonego ziemniaka z chipsem z boczku
i oliwą szczypiorkową (250ml)

DRUGIE DANIE
Polędwiczka wieprzowa (120g), Gnocchi
z szałwią (180g), fasolka szparagowa (100g)
Kotlet Schabowy (150g), puree ziemniaczane (200g),
biała kapusta zasmażana (150g)
Roladka drobiowa faszerowana pomidorami suszonymi
(150g), puree z zielonego groszku z trawą cytrynową
(200g), salsa z pomidora i mięty (100g)
Karczek pieczony w sosie (150g), kluski śląskie (8szt),
kapusta czerwona ze śliwką (150g)
Zapiekany dorsz z serem mozzarellą
i pomidorem (150g), puree z dyni (200g),
młody szpinak blanszowany z serem feta
i limonką (100g)

ZAMÓW OBIADY Z DOWOZEM
692744170

*zamówienia przyjmujemy dzień wcześniej, najpóźniej do 18:00. Minimalna ilość 8
szt. Dowóz w cenie do 15 km. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Informacje
cenowe dotyczące prezentowanych propozycji menu mają charakter orientacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Szczegółowe warunki zamówienia ustalane są na
podstawie indywidualnej umowy sprzedaży.

Sobieskiego 49, Sosnowiec 41-200

