
 

CENNIK CATERINGOWY ważny od 23.06.2020r.  
ZUPY: 
Flaki             250ml      7,00 zł 
Barszcz czerwony           250ml    3,00 zł  
Krem z pomidorów       250ml   7,00 zł 
Krem z białych warzyw              250ml      6,00 zł 
Zupa gulaszowa        250ml            8,00 zł 
Strogonoff               250ml     10,00 zł 
Żurek z białą kiełbaską              250ml     7,00 zł 
Minimalne zamówienie 8 porcji 

DANIA MIĘSNE:   
De volaille        150g    10,00 zł  
Indyk rolowany ze szpinakiem z sosem maślano-cytrynowym 150g   11,00 zł 
Eskalopki ze szpinakiem w szynce długodojrzewającej  150g   13,00 zł 
Filet z suszonymi pomidorami i mozzarellą    150g   10,00 zł 
Nugetsy z polędwiczki drobiowej     120g     9,00 zł 
Udo faszerowane wątróbką i pietruszką(1szt-2porcje)  300g    20,00 zł 
Faworki z kurczaka w sezamie z sosem słodko-pikantnym 3 szt 200g   12,00 zł 
Eskalopki z serem i pieczarkami     150g   11,00 zł 
Filet z selerem naciowym i żurawiną     150g    11,00 zł 
Kaczka pieczona z jabłkami i pomarańczami  ok. 2,00 kg  75,00 zł  
Karkówka pieczona  z sosem pieczarkowym/ pieczeniowym  150g    10,00 zł 
Polędwiczka z sosem grzybowym     150g   13,00 zł 
Karadżordżja z sosem tatarskim     150g   12,00 zł 
Zrazy staropolskie z sosem własnym     150g    12 ,00 zł 
Golonka pieczona w piwie na wagę 1szt ok. 400 g   1kg     50,00 zł 
Mięsa pieczone w całości Karkówka/Szynka/Schab   1kg    53,00 zł 
Pieczarki faszerowane mięsem     200g   14,00 zł 
Bigos staropolski       1kg                              30,00 zł 
Minimalne zamówienie 6 porcji lub  1kg 

DANIA Z RYB: 
Stek z łososia grillowany      200g   22,00 zł 

WYROBY MĄCZNE 
Pierogi własnego wyrobu: ruskie, z mięsem    1 szt       2,00 zł 
z soczewicą, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem   1 szt     2,40 zł 

DODATKI : 
Kluski śląskie,kopytka gnocchi                1 kg.( 7 porcji) 28,00 zł 
Ziemniaki opiekane z rozmarynem     100g   5,00 zł 
Frytki         100g   5,00 zł 
Ryż z warzywami       150g   4,00 zł 
Buraczki        150g   4,00 zł 
Surówka: z białej kapusty, z czerwonej kapusty, marchewka z jabłkiem 1kg ( 7 porcji) 28,00 zł 
Krokiety z mięsem, z pieczarkami     1 szt     5,50/ 7,00 zł 



Kołduny/ Uszka wigilijne      5 szt      4,00 zł 
Pasztecik z mięsem własnego wyrobu    1 szt        4,50 zł 
Minimalne zamówienie 6 porcji  

ZAKĄSKI ZIMNE: 
Schab w galarecie przekładany chrzanem     60g  7,00 zł 
Roladki z szynki długodojrzewającej farszem brokułowym  lub melonem 60g  8,00 zł 
Gondola mięs pieczonych, łosoś wędzony , sery pleśniowe dla 8 osób 700g          120,00 zł 
Gondola mięs pieczonych ( 4 rodzaje)     500g  45,00 zł 
Tatar wołowy z dodatkami       80g  12,00 zł 
Muszelki faszerowane avocado i łososiem     80g  10,0 zł 
Łosoś marynowany w jarzynach      100g  11,00 zł 
Tatar z łososia z ricottą       60g  11,00 zł 
Roladki szpinakowe z łososiem      60g  8,00 zł 
Pstrąg faszerowany w galarecie   1 szt  min 10 porcji 700 g  80,00 zł 
Roladki z grillowanej cukinii z mozzarellą i rukolą     50 g    6,00 zł 
Śledź w 3 smakach lub żurawiną z chrzanem    120g   12,00 zł 
Jajko faszerowane pastami na sałacie 2 połówki   50g   6,00 zł 
Terrina z kurczaka w glazurze z buraczka     50g  8,00 zł 

SAŁATKI 
Sałatka jarzynowa tradycyjna , ziemniaczana z boczkiem   1 kg   29,00 zł 
Sałatka egzotyczna z selerem konserwowym i rodzynkami   500g  22,50zł 
Sałatka z kurczakiem ala gyros   na 4 osoby  400g  21,00 zł 
Sałatka grecka z fetą i oliwkami   na 4 osoby  400g  18,00 zł 
Sałatka z kurczakiem grillowanym i bakłażanem z sosem czosnkowym 400g  24,00 zł 
Sałatka z rukolą, camembertem,orzechami i owocami   400g  28,00 zł 

PRZEKĄSKI BANKIETOWE: 
Kanapeczki z chleba tostowego: z serem brie, szynką, salami, łososiem, tuńczykiem 3,50 zł 
Bułka ( Sandwich) z szynką , serem , kiełbasą, pastą jajeczną    4,00 zł 
Koreczki z serem żółtym, kabanosem, szynką , piklami     3,00 zł 
Tartinki z chleba razowego z pastą        3,50 zł 
Babeczki faszerowane szynką i emmentalerem      3,50 zł 
Łódki z cykorii z sałatką krabową        7,00 zł 
Śliwki kalifornijskie zawijane w boczku       3,50 zł  
Tortilki z kurczakiem, szynką lub łososiem z dodatkiem warzyw      4,50/ 7,00 zł 
Minimalne zamówienie 10 porcji / sztuk 

Zamów Mix przekąsek  na jednej paterze   

Desery: 
Tort okolicznościowy: śmietanowo-wiśniowy, śmietanowo-jagodowy ,tiramisu, czekoladowo-
gruszkowy       min. 1,5 kg        80,00zł/kg 
Torty z masy cukrowej artystyczne                    100,00zł/kg 
Ciasta : jabłecznik z cynamonem, sernik z toffi, biszkopt z galaretką, czekoladowe z bakaliami, 
miodownik, pani Walewska                  35,00zł/kg 

Zamówienia przyjmujemy minimalnie na 2 dni przed dniem odbioru, a tzw. "na teraz" do 
uzgodnienia osobistego/telefonicznego. 
Zamówienia-przekąski/zakąski na zimno przygotowujemy na porcelanie klienta, naszej lub na 
półmiskach jednorazowych za dodatkową opłatą ( 2-3 zł / szt). 
Zupy i dania mięsne i rybne mogą być przygotowane gorące lub do odgrzania. 



Usługę dowozu ustalamy indywidaulanie ( około 3,00 zł /km w obie strony). Minimum 15 zł.  

Warunkiem realizacji cateringu jest wpłata zadatku w restauracji lub  na konto 
 PKO BP II oddział Płock               47 1020 3974 0000 5902 0274 4308 


