
ZUPY porcja cena 

Tradycyjny rosół z makaronem 250 ml  5,00 zł 

Żurek Staropolski z białą kiełbasą i jajkiem 250 ml  7,00 zł 

Barszcz czerwony czysty 250 ml  5,00 zł 

Krokiet do barszczu 1 szt.  3,00 zł 

Krem z pomidora 250 ml  7,00 zł 

Zupa solianka z wędlinami domowymi 250 ml  9,00 zł 

Zupa gulaszowa 250 ml  9,00 zł 

Krem pieczarkowy 250 ml  7,00 zł 

Krem cebulowo-porowy 250 ml  7,00 zł 

Krem z białych warzyw ze szczypiorkiem 250 ml  7,00 zł 

GŁÓWNE DANIA
DROBIOWE 

Udko kacze pieczone 1 sztuka 120 g  9,00 zł 

Kaczka faszerowana po stropolsku bez kości 1 szt - ok.1,8 kg.  90,00 zł 

Udko z kurczaka faszerowane porem i boczkiem 120 g  7,00 zł 

De volaille tradycyjny 120 g  7,00 zł 

Filet zapiekany z warzywami i serem  150 g  8,00 zł 

Filet ze szpinakiem i mozzarelą zapiekany 120 g  8,00 zł 

Stek z udek z warzywami i sosem pomidorowym 120 g  7,00 zł 
Filet z indyka zapiek. ze szpinakiem i suszonym pomidorem 120 g  8,00 zł 

Roladka z fileta ze szpinakiem 120 g  8,00 zł 

Łódeczki drobiowe z warzywami  120 g  9,00 zł 

Szaszłyk drobiowy z warzywami  180 g  10,00 zł 

WIEPRZOWE 

Tradycyjny kotlet schabowy 120 g  6,00 zł 

Kotlet schabowy zapiekany z pieczarką 120 g  7,00 zł 

Sakiewki ze schabu z pieczarką i kapustą w sezamie 120 g  7,00 zł 

Schab pieczony faszerowany boczkiem 120 g  7,00 zł 

Zawijaniec schabowy panierowany z kapustą i grzybami 120 g  8,00 zł 

Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim 120 g  8,00 zł 

Roladka z karkówki faszerowana mięsem z drobiu i śliwką 120 g  8,00 zł 

Zrazik z mięsa mielonego w otuline z boczku 100 g  7,00 zł 

Szaszłyki wieprzowe z warzywami 180 g  10,00 zł 

Golonka pieczona bez kości 300 g  15,00 zł 

Polędwiczka  w sosie z whisky i suszonej śliwki 150 g  15,00 zł 

RYBY 

Pstrąg grillowany w całości 200 g  15,00 zł 

Filet z łososia w ziołach 150 g  20,00 zł 

Filet z dorsza panierowany 120 g  11,00 zł 

Filet z karmazyna panierowany 120 g  8,00 zł 

Filet z suma w sosie winnym 150 g  14,00 zł 

POZOSTAŁE 

                    CATERING - dania gotowe do odbioru



Pierogi własnej  roboty                                                           (z 

serem, z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami) 1 sztuka  1,50 zł 

Kapusta zasmażana 200 g  5,00 zł 

Bigos Staropolski 200  g  7,00 zł 

ZIMNE ZAKĄSKI 

MIĘSNE 

Tymbaliki - zimne nóżki drobiowe lub wieprzowe półmisek 6 szt  12,00 zł 

Schab finezja (faszerowany boczkiem i porem) półmisek ok 1 kg  29,00 zł 

Galantyna -rolada drob.otulona marchwią/liśćmi nori-sushi półmisek ok 1 kg  29,00 zł 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i suszonym pomidorem półmisek ok 1 kg  30,00 zł 

Karkówka faszerowana mięsem drobiowym półmisek ok 1 kg  30,00 zł 
Mięsa pieczone wieprzowe tradycyjne                                             

(schab ze śliwką+karkówka w ziołach+polędwica ) półmisek ok 1 kg  29,00 zł 

Pasztet (własnej roboty) z żurawiną półmisek ok  1 kg  26,00 zł 

Roladka z szynki ze szparagami półmisek ok  750 g  25,00 zł 

Tatar wołowy z dodatkami (cebula, ogórek) półmisek 10 szt po 50g  50,00 zł 

RYBNE 

Ryba po grecku półmisek ok 500g  25,00 zł 

Roladka z łososia wędzonego półmisek ok 800g  40,00 zł 

Pstrąg faszerowany w galarecie półmisek 2 szt  35,00 zł 

Śledź pod pierzynką półmisek ok 500g  25,00 zł 

Ryba po japońsku- z ogórkiem,kukurydzą,papryką,sos pom. półmisek ok 500g  30,00 zł 

tymbaliki - galaretki rybne półmisek 6 szt  18,00 zł 

SAŁATKI 

Sałatka jarzynowa tradycyjna półmisek ok 1 kg  20,00 zł 

Sałatka gyros półmisek ok 1 kg  28,00 zł 

Sałatka Finezja- brokuł,kalafior,jajko,pomidor,sos jogomajo półmisek ok 600 g  25,00 zł 

Sałatka grecka półmisek ok 600 g  25,00 zł 

Sałatka z selera naciowego z jabłkiem półmisek ok 750 g  26,00 zł 

Sałatka Cezar półmisek ok 750 g  30,00 zł 

Sałatka ze szpinaku  z serem gorgonzola i orzechami pini półmisek ok 750 g  45,00 zł 

POZOSTAŁE 

Babeczki kruche faszerowane twarożkiem bazyliowym półmisek 10 szt  20,00 zł 

Babeczki kruche z pesto z suszonych pomidorów z bazylią półmisek 10 szt  35,00 zł 

Muszle makaronowe duże -  z pastami i  sałatkami półmisek 12 szt  22,00 zł 
Tartiniki - małe kanapki z wędliną, warzywami, łososiem 

wędzonym , pastami typu hummus półmisek 20 szt  35,00 zł 

Smalec domowy w okragłym chlebku 1 sztuka  12,00 zł 
Koreczki (z serem, szynką, warzywami) półmisek ok 800 g  20,00 zł 

CIASTA własnego wypieku 

Sernik śmietankowy 1 kg  32,00 zł 

Szarlotka domowa 1 kg  30,00 zł 

Rolada-makowiec domowy 1 kg  28,00 zł 
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