Catering
512 289 598

Świeżo
Smacznie

Koryto
"Głomodora"
dla 12-15 osób

530zł
Golonko gotowane około 0,6kg (liczone jako 2 porcje) 2szt.
Żeberka marynowane 1kg (6 porcji).............................. 6szt.
Schabowy z kością ........................................................3szt.
Kotlet De volaille ............................................................4szt.
Rolada wołowa ...............................................................3szt.
Rolada drobiowa owĳana boczkiem .............................4szt.
Karczek w sosie ..............................................................3szt.
Szaszłyk mini ..................................................................5szt.
Skrzydełko .......................................................................6szt.
Śliwka w boczku .............................................................5szt.
Ziemniaki ćwiartki 1kg ...................................................1szt.
Frytki lub talarki 1kg ......................................................1szt.
Kapusta zasmażana 1,2kg .............................................1szt.
Surówka z marchewki 1kg .............................................1szt.
Surówka sezonowa 1kg ..................................................1szt
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Koryto
"Green Garden"
dla 10-12 osób

399zł
Żeberka marynowane 1kg (6 porcji) ..6szt.
Schabowy z kością .............................3szt.
Kotlet De volaille .................................4szt.
Rolada drobiowa owĳana boczkiem .4szt.
Karczek w sosie ..................................3szt.
Szaszłyk mini .......................................5szt.
Skrzydełko ...........................................5szt.
Śliwka w boczku ..................................5szt.
Ziemniaki ćwiartki 1kg ........................1szt.
Frytki lub talarki 1kg ...........................1szt.
Kapusta zasmażana 1kg .....................1szt.
Surówka z marchewki 0,8kg ...............1szt.
Surówka sezonowa 0,8kg ...................1szt.

Świeżo i smacznie

Schabowy panierowany ......................3szt.
Kotlet De volaille ..................................3szt.
Rolada drobiowa owĳana boczkiem ..3szt.
Rolada po Pszczyńsku ........................3szt.
Szaszłyk mini .......................................4szt.
Skrzydełko ............................................4szt.
Śliwka w boczku ..................................3szt.
Ziemniaki ćwiartki 0,8kg ......................1szt.
Frytki lub talarki 0,8kg .........................1szt.
Kapusta zasmażana 0,5kg ..................1szt.
Surówka sezonowa 0,5kg ...................1szt.

Koryto
"Rodzinne"
dla 6-8 osób

265zł

Koryto
"Dla dwojga"
dla 2-4 osób

175zł
Schabowy panierowany .....................2szt.
Kotlet De volaille ................................2szt.
Rolada drobiowa owĳana boczkiem ...2szt.
Szaszłyk mini ......................................3szt.
Skrzydełko
..........................................3szt.
Śliwka w boczku .................................3szt.
Ziemniaki ćwiartki 0,5kg ....................1szt.
Frytki lub talarki 0,5kg ........................1szt.
Surówka z marchewki 0,4kg ...............1szt.
Surówka sezonowa 0,4kg .......................1szt.
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Świeżo i smacznie

512 289 598

Pierogi smażone 1kg koryto
Pierogi smażonie 1kg podawane na korycie

45/kg

Mięsa
Smaczny carering
zadzwoń

512 289 598

Mięsa catering
Filet z drobiu ze szpinakiem.....................................................................................................13,00 zł
Rolada pszczyńska z serem, kiełbasą i ogórkiem..................................................................14,00 zł
Kotlet de volaille z masłem i serem..........................................................................................13,00 zł
Schabowy panierowany............................................................................................................13,00 zł
Schabowy z kością....................................................................................................................16,00 zł
Schab duszony w jarzynach.....................................................................................................14,00 zł
Kieszonka drobiowa nadziewana serem i szpinakiem w panierce.......................................14,00 zł
Kotlet drobiowy panierowany...................................................................................................12,00 zł
Rolada drobiowa nadziewana żurawiną ,ogórkiem, camemberg, zawinięta w boczku.......14,00 zł
Udziec faszerowany pieczony...................................................................................................15,00 zł
Rolada wołowa...........................................................................................................................20,00 zł
Rolada z pieczarkami.................................................................................................................13,00 zł
Pieczeń w sosie..........................................................................................................................13,00 zł
Rolada z farszem jajecznym.....................................................................................................13,00 zł
Golonko pieczone w miodzie i piwie około 0.6kg...................................................................40,00 zł
Karczek w sosie.........................................................................................................................13,00 zł
Udko pieczone............................................................................................................................10,00 zł
Żeberko marynowane w miodzie 1kg.......................................................................................50,00 zł
Pstrąg na maśle.........................................................................................................................23,00 zł
Szaszłyk drobiowy z papryką, ogórkiem i cebulą...................................................................13,00 zł
Szaszłyk mini................................................................................................................................6,00 zł
Nagettsy w płatkach kukurydzianych (min.zamówienie 6szt.)................................................5,00 zł
Skrzydełko minimum zamówienia 6szt......................................................................................5,00 zł
Śliwka w boczku (min.zamówienie 5szt)....................................................................................4,00 zł

512 289 598

Surówki
Buraczki czerwone tarte 1,5l........................................25,00 zł
Kapusta zasmażana......................................................30,00 zł
Surówka z marchewki...................................................25,00 zł
Mizeria ze śmietaną 1,5l ...........................(cena do ustalenia)
Surówka selerowa z rodzynkami i brzoskwinią..........35,00 zł
Surówki mix 1,5l............................................................25,00 zł
Surówka z kapusty kiszonej 1,5l..................................25,00 zł
Kapusta młoda na śmietanie z koperkiem 1,5l...........30,00 zł
Surówka z białej kapusty..............................................25,00 zł
Surówka z czerwonej kapusty 1,5l...............................25,00 zł
Włoszczyzna na śmietanie 1,5l.....................................30,00 zł
Surówka lodowa 1,5l.....................................................25,00 zł
Surówka pekińska 1,5l..................................................25,00 zł

Smacznego...

Sałatki
Sałatka cezar

45,00 zł
Sałatka szefa
kurczak grilowany w sosie słodko-ostrym,
sałata lodowa, pomidory koktajlowe,papryka,
cebula, rukola, ananas, kukurydza, dip

sałata lodowa, pomidory koktajlowe,
parmezan,cebula, rukola, papryka,
kurczak grilowany w ziołach, boczek,
dip grecki, kukurydza

40,00 zł
Sałatka parmeńska

45,00 zł

sałata lodowa, rukola, rozszpunka,pomidor
suszony, koktajlowy, szynka parmeńska,
ser feta, pestki i kiełki słonecznika,
sos balsamiczny z nutką miodu

512 289 598

Sałatka Isi
Rukola, roszpunka, filet grillowany,
pomidor suszony, świeży ogórek,
papryka, pestki dyni, pestki słonecznika, kukurydza,kiełki, sos grecki

40.00 zł

Sałatka grecka

Sałata solomino

sałata lodowa, oliwki, ser feta,
rukola, pomidory koktajlowe,
ogórek, cebula, dip grecki

sałata lodowa, rukola, rozszpunka,
mini mozzarella, pomidor suszony,
salami, sos musztardowo-miodowy

40.00 zł

35.00 zł

Sałatka kebab/gyros 1,5l...........................40,00 zł
Sałatka jarzynowa 1,5l...............................30,00 zł
Sałatka warstwowa z tuńczykiem 1,5l......45,00 zł
Sałatka warstwowa z szynką 1,5l.............35,00 zł
Sałatka wiosenna rzodkiewkowa..............35,00 zł
Sałatka z łososiem.....................................50,00 zł

Zimna płyta
Szaszłyk mini.................................................6,00 zł
Śliwka w boczku (min.zamówienie 5szt).....4,00 zł
Koreczki z wędlin na półmisku..................45,00 zł
Pomidory z mozerellą półmisek.................25,00 zł
Ryba po cygańsku 1,5l................................45,00 zł
Talerz serów mix..........................................45,00 zł
Wędliny talerz okrągły.................................50,00 zł
Koreczki śledziowe półmisek.....................45,00 zł
Ryba po grecku 1,5l.....................................40,00 zł

Japończyka na cebuli ( min. zamówienie 3szt).............................7,00 zł
Tortilla z almette, salami, podawana na łódce bambusowej......12,00 zł
Tortilla z kurczakiem podawana na łódce bambusowej.............12,00 zł
Szynka w galarecie na półmisku 5szt..........................................30,00 zł
Paszteciki mini podane na desce (min.20szt)...............................1,75 zł
Babeczki wytrawne deska (min.15szt)...........................................3,00 zł
Śledź po japońsku na sałatce jarzynowej (min.zam 3szt)............7,00 zł
Galaretki drobiowe zamówienie min 6szt......................................5,00 zł
Rolada serowa zawĳana 1kg.........................................................35,00 zł
Pierogi smażone 1kg podawane na korycie................................35,00 zł

Dania
jednogarowe

Strogonof porcja 400 ml...........................................14,00 zł
Gulasz wieprzowy tradycyjny 400ml.......................13,00 zł
Żurek śląski z kiełbasą i jajkiem 400ml...................12,00 zł
Kwaśnica na żeberku 400ml....................................14,00 zł
Rosół z makaronem 400ml.........................................9,00 zł
Krem z brokułów z groszkiem ptysiowym 400ml...10,00 zł
Zupa cebulowa z grzankami 400ml.........................10,00 zł
Gulasz wołowy 400ml...............................................20,00 zł
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Inne dania
Pstrąg na maśle........................................23,00 zł
Krokiet nadziewany mięsem......................6,00 zł
Krokiet nadziewany kapustą i grzybami...6,00 zł
Krokiet nadziewany jajkiem.......................6,00 zł
Półmisek owoców cena ustalana indywidualnie

Frytki 1,5l................................................20,00 zł

Dodatki

Ziemniaki z wody porcja dla 1 osoby.....4,00 zł
Talarki 1,5l..............................................20,00 zł
Ziemniaki w mundurkach 1,5l..............20,00 zł
Chrzan tarty 10dag..................................6,00 zł
Sos czosnkowy 10dag............................6,00 zł
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Musztarda 10dag.....................................6,00 zł

