
	

Catering Premium 
 
 

Potrawy J.m. Cena brutto 

Krokiet z mięsem mielonym wieprzowym i 
pieczarkami, panierowany (niesmażony) 

szt 3,00 zł 

Krokiet z kapustą i pieczarkami, panierowany 
(niesmażony)  

szt 2,70 zł 

Krokiet z serem żółtym i pieczarkami, panierowany 
(niesmażony) 

szt 3,20 zł 

Pierożki z ciasta drożdżowego mięsne lub bez mięsne 
(mięso, pieczarki, kapusta, szpinak lub mix) 

szt 2,80 zł 

Karczek zapiekany  kg 42,00 zł 

Galantyna drobiowa (gotowana)  kg 45,00 zł 

Pieczeń mielona drobiowo – wieprzowa (do wyboru: z 
pieczarkami i serem żółtym, z zielonym groszkiem, z 
mini marchewkami, z szynka w kostkę i serem żółtym, 
z oliwkami, z pietruszką zieloną, wieprzowa mielona z 
kawałkami fileta i warzywami 

kg 45,00 zł 

Pieczeń drobiowa z mięsa mielonego z polędwicą 
wieprzową 

kg 48,00 zł 

Pieczeń drobiowa z mięsa mielonego z żurawiną i 
serkiem topionym kremowym 

kg 47,00 zł 

Pieczeń drobiowa z brokułą kg 44,00 zł 

Kurczak faszerowany-rolada kg 46,00 zł 



	

Schab zapiekany, faszerowany morelami lub śliwką 
kalifornijską  

kg 46,00 zł 

Pasztet cielęcy zapiekany domowy  kg 50,00 zł 

Schab zapiekany w ziołach kg 46,00 zł 

Rolada serowa z mięsem mielonym (drobiowym lub 
wieprzowym) 

kg 47,00 zł 

Rolada szpinakowa z serkiem almette i łososiem 
wędzonym 

szt 35,00 zł 

Kurczak faszerowany mięsem drobiowym i 
pieczarkami, zapiekany(cały, wyluzowany, pokrojony) 

kg 45,00 zł 

Udka z kurczaka faszerowane pieczarkami 
 

szt 6,50 zł 
(bez pieczenia)  

8,50  
(zapieczone) 

Udka z kurczaka faszerowane mięsem mielonym 
wieprzowym 

szt 7,50 zł 
(bez pieczenia)  

8,50  
(zapieczone) 

Udka z kurczaka faszerowane mięsem mielonym 
drobiowym z pieczarkami 
 

szt 7,50 zł 
(bez pieczenia)  

8,50  
(zapieczone) 

Łosoś pod pierzynką- Nowość-HIT (4 porcje) półmisek 35,00 zł 

Ryba w zalewie octowej kg 42,00 zł 

Ryba po grecku kg 40,00 zł 

Jajko faszerowane pastą z szynką szt 2,50 zł 



	

Pasta jajeczna ze szczypiorkiem kg 22,00 zł 

Roladka ze śledzika z jabłkiem i śmietaną kg 30,00 zł 

Jajka w sosie tatarskim 6 porcji 15,00 zł 

Szynka z chrzanem i jajkiem zawijana w galarecie 6 porcji 15,00 zł 

Bogracz z kluseczkami porcja 12,00 zł 

Strogonow porcja 13,00 zł 

Barszczyk czysty/rosół/zupy inne porcja 5,00 zł 

Pierogi różne-mix kg 22,00 kg 

Uszka  kg 25,00 kg 

Kluski Śląskie(białe lub szpinakowe) + sos(1 zł/porcja) 5 szt 3,00 zł 

Kopytka ziemniaczane szpinakowe porcja 3,50 zł 

Frytki/talarki/szyszki/rozetki/ćwiartki-smażone 100g 3,00 zł 

Deski serów-mix szt 35,00 zł 

Półmisek wyrobów i wędlin swojskich kg 45,00 zł 

Mięsa obiadowe (filet z kurczaka z brokułami i serem 
żółtym, filet z kurczaka w panko, filet z kurczaka w 
płatkach, filet z kurczaka z żurawiną i serkiem 
topionym, kotlet schabowy panierowany, kotlet z 
pieczarkami i serem żółtym, kotlet z serem feta, 
magury, szaszłyk otaczany filetem z kurczaka, roladki z 
karczku w sosie własnym, filet z suszonymi 
pomidorami, devolay, magury, ryba 

szt 6,70 zł 
(surowe)  

8,00  
(zapieczone) 



	

Mięsa obiadowe: filet z kurczaka faszerowany otaczany 
szynką parmeńską, Cordon Blue, Udko z kurczaka 
faszerowane otoczone szynką szwarcwaldzką, Golonko, 
filet lub schab z kurkami i mozarellą zawijany w 
szynce parmeńskiej 

szt 8,50 zł 
(surowe)  

10,00  
(zapieczone) 

Surówki i sałatki obiadowe (kapusta czerwona, kapusta 
pekińska, marchewka z ananasem, sałatka cesarska z 
selera, mizeria, sałatka wiosenna, kapusta młoda 
zasmażana, surówka wiosenna z kapusty białej, 
buraczki w kostkę z jogurtem naturalnym, buraczki 
zasmażane, surówka colesław, surówka wiosenna w 
zalewie 

kg 21,00 zł 

Sałatki do zimnej płyty:  
- selerowa z ananasem i rodzynkami,  
- makaron ryżowy (wegetariańska)  
- makaronowa z szynką,  
- tortellini,  
- ryżowa z tuńczykiem, 
- ryżowa z kabanosem, 
- z zupek chińskich.  
- z selera naciowego,  
- pieczarkowa,  
- jarzynowa,  
- z pory 

kg 40,00 zł 

Sałatki do zimnej płyty warstwowe:  
- gryros z kurczakiem  
- warstwowa lekka z kurczakiem,  
- warstwowa z tuńczykiem  
- ryżowa z kurczakiem  
- meksykańska  

kg 45,00 zł 

Dipy do mięs na zimno (czosnkowe) l 38,00 zł 

Sos żurawinowo-gruszkowy l 50,00 zł 



	

Galaretki drobiowe szt 2,00 zł 

Galaretki wieprzowe szt 2,00 zł 

Galaretki z golonki wieprzowej- duże szt 3,00 zł 

Śledzie z suszonymi pomidorami kg 29,00 zł 

Jajko faszerowane pastą z makrel szt 2,50 zł 

Jajko faszerowane pastą z tuńczyka szt 3,00 zł 

Jajko faszerowane pastą z pieczarek szt 2,00 zł 
 
 


