
CATERING

KANAPKI

KANAPKI WIEJSKIE

KANAPKI W£OSKIE

KANAPKI WEGETARIAÑSKIE

KANAPKI MOZZARELLA

KANAPKI PREMIUM***

*** PREMIUM

 

 

-

Catering kanapek proponujemy na tradycyjnym weku, chlebie ¿ytnim lub orkiszowym.

Przygotowujemy równie¿ na bu³eczkach oraz bagietce, pieczywie z sezamem lub s³onecznikiem, 

tu wybór nale¿y do ciebie. O wierzchnim sk³adzie kanapki te¿ mo¿esz decydowaæ.

 - wybrane pieczywo, mas³o, sa³ata, ser ¿ó³ty, wêdlina pomidor, jajko, ogórek.

 - wybrane pieczywo, mas£o, sa£ata, papryka, salami, ogórek, ser feta, oliwki.

 - wybrane pieczywo, mas³o, sa³ata, papryka, ogórek, pomidor, 

                          rzodkiewka, jajko.

 - wybrane pieczywo, mas³o, sa³ata, pomidor, mozzarella, bazylia, oliwka.

 - wybrany pieczywo, mas³o, sa³ata, ^³osoœ, pasta chrzanowa, pomidor, 

        jajko, rukola.

***

- kanapki  przyrz¹dzone zostan¹ wed³ug pañstwa oczekiwañ~, sk³adniki u¿ywane 

podczas produkcji tych kanapek uzgadniane s¹ indywidualnie.

Proponowane dodatki do kanapek :

- Ser wêdzony, oscypek, camembert, mozzarella, ser pleœeniowy serem mimolette, sery topione, 

 serki zio³owe, sery kozie.

- Miêsa pieczone w³asnego wyrobu, salami, boczek wêdzony, kie³basa myœliwska, szynka

 brandenburska, szynka parmeñska suszona kie³basa, kabanos, pasztet.

- Ryby wêdzone, np. makrela, pstr¹g itp., krewetki, paluszki krabowe, kawior, anchois, 

 ma³¿e marynowane, œledŸ marynowany, sardele, przeró¿ne pasty.

- Jajka przepiórcze, pasty jajeczne, pomidory koktajlowe, papryczki, oliwki, kapary, pieczarka 

marynowana, ogórek konserwowy, œwie¿e warzywa.



CATERING

 - to drobne kanapeczki ozdobne, serwowane jako dodatek. Przygotowane na krakersach,

wykrawanym pieczywie lub spodach z ciasta s³odkiego.

 - wybrane pieczywo, sa³ata, pasta jajeczna, kabanos, pomidor koktajlowy,

ogórek zielony oliwka.

 - wybrane pieczywo, pasta jajeczna, salami, papryka, oliwka, pomidor koktajlowy.

 - wybrane pieczywo, pasta serowo-chrzanowa, ^³osoœ wêdzony, kawior, pomidor.

 - wykrawane pieczywo, sa³ata, pasta ^³ososiowa, krewetka, ogórek zielony,

                       pomidor, oliwka.

*- tartinki przyrz¹dzone zostan¹ wed³ug pañstwa oczekiwañ~, sk³adniki 

                    u¿ywane podczas produkcji tych kanapek uzgadniane s¹ indywidualnie.

TARTINKI

TARTINKI JESIENNE

TARTINKI SALAMI

TARTINKI Z £OSOSIA

TARTINKI KRÓLEWSKIE

TARTINKI PREMIUM

Proponowane dodatki do kanapek :

- Ser wêdzony, oscypek, camembert, mozzarella, ser pleœeniowy serem mimolette, sery topione, 

 serki zio³owe, sery kozie.

- Miêsa pieczone w³asnego wyrobu, salami, boczek wêdzony, kie³basa myœliwska, szynka

 brandenburska, szynka parmeñska suszona kie³basa, kabanos, pasztet.

- Ryby wêdzone, np. makrela, pstr¹g itp., krewetki, paluszki krabowe, kawior, anchois, 

 ma³¿e marynowane, œledŸ marynowany, sardele, przeró¿ne pasty.

- Jajka przepiórcze, pasty jajeczne, pomidory koktajlowe, papryczki, oliwki, kapary, pieczarka 

marynowana, ogórek konserwowy, œwie¿e warzywa.
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 zaskocz swoich goœci tradycyjn¹ lub wyszukan¹ przek¹sk¹.

BEFSZTYK TATARSKI

ŒLEDZ KRESOWY

ŒLEDZ•W ŒMIETANIE

ŒLEDZ W OLEJU

£OSOŒ W CIEŒCIE FRANCUSKIM FASZEROWANY SZPINAKIEM

TERRINA Z £OSOSIA Z SEREM CHRZANOWYM

ROLADKI Z HALIBUTA

ROLADKI Z KURCZAKA

Z SUSZONYMI POMIDORAMI

ROLADKI ZE SZPARAGAMI W OTULINIE Z SZYNKI PARMEÑSKIEJ

TYMBALIKI DROBIOWE

GALARETKI RYBNE Z KREWETKAMI

OZÓR W GALARECIE

SZYNKA W GALARECIE Z JAJKIEM

ROLARKI al,a SUSHI Z GRILLOWAN¥ RYB¥ OGÓRKIEM I PAST¥ SEROW¥

PALUSZKI KRABOWE Z DODATKAMI al,a SUSHI

KREWETKI Z AWOKADO Z DODATKAMI al,a SUSHI

£OSOŒ GRILLOWANY W SOSIE TREIAKI W SEZAMIE  

JAJKA FASZEROWANE

PATERA WE^DLIN

PATERA SERÓW

PRZYSTAWKI -

WÊDLINY I SERY
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 - to efektywny posi³ek, na ka¿d¹ okazje w czasach, gdzie wegetariañskie i zdrowe 

przek¹ski pojawiaj¹ siê^ na naszych sto³ach coraz czêœciej a œwie¿e i ^³atwo przyswajalne 

produkty zachowuj¹ najwiêcej wartoœci od¿ywczych. 

Nasze sa³atki przygotowujemy z dobrze wyselekcjonowanych warzyw i owoców.

marchewka, pietruszka korzen~, seler, groszek zielony, ziemniaki, jajko, majonez.

Mix sa^(3)at, karczochy, kurczak grilownya, pomidory, ogórek, papryka.

Burak, ziemniaki, jajko, ogórek, orzechy, majonez.

Ziemniaki, wêdzony pstrêg, kapary, cytryna, pietruszka

Ziemniaki, pstr¹g, cebula, papary, rzodkiewka, pietruszka.

Ser, mozzarella, pomidory, bazylia.

Mix sa³at, suszone pomidory, nasiona s^£onecznika, bazylia, pomidory koktajlowe.

Œledz matias, ziemniaki, ogórek, cebula, jajko, majonez

SA?ATKA Z ¯Ó£TYM SEREM I PIECZONYM SCHABEM

Pieczony schab, makaron œwiderki, por, cebula, ser ¿ó³ty, pietruszka.

Œledz", buraczki, jajko, ogórek, cebula.

Broku³y, jajko, pomidor, ser feta, migda³y.

Sa³ata lodowa, pomidor, ogórek zielony, cebula, papryka, tuñczyk, jajko, anchois, oliwki.

Sa³ata lodowa, pomidor, ser feta, papryka kolorowa, ogórek zielony, papryka.

SALATKI

SA³ATKA JARZYNOWA

SA³ATKA Z GRILlOWANYM KURCZAKIEM

SA³ATKA PODWAWELSKA

SA³ATKA RY¯OWA Z TUÑCZYKIEM I OLIWKAMI

SA£ATKA ZIEMNIACZANA Z WÊDZONYM PSTR¥GIEM

SA£ATKA CAPRESE

SA£ATKA Z SUSZONYMI POMIDORAMI

SA£ATKAZIEMNIACZANA ZE ŒLEDZIEM

KOLOROWA SA£ATKA ŒLEDZIOWA

SA£ATKA BROKU³OWA

SA£ATKA NICEJSKA

SA£ATKA GRECKA
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Grupowe posi³ki regeneracyjne dla firm i instytucjina terenie i w okolicach Gliwic. 

Do wyboru jest kilka zestawów, a w tym dania miêsne, jarskie oraz m¹czne.

Obiady dostarczamy w opakowaniach jednorazowych wraz z sztuæcami. Transport obiadów 

odbywa siê^ w specjalnych termicznych torbach tak aby posi³ki by³y ciep³e i œwie¿e.

Nasze menu mo¿na ustaliæ zgodnie z Pan~stwa preferencjami smakowymi.

Zupa do wyboru

(rosó³ domowy z makaronem, pomidorowa z ry¿em, barszcz czysty, krupnik, ¿urek polski)

Kotlet schabowy panierowany lub po parysku

Ziemniaki

Surówka do wyboru

(buraczki, kiszona kapusta, zasma¿ana, pekiñska, czerwona kapusta)

Kompot lub napój gazowany

Zupa do wyboru

(rosó³ domowy z makaronem, pomidorowa z ry¿em, barszcz czysty, krupnik, ¿urek polski)

Filet z kurczaka panierowany lub po parysku

Ziemniaki

Surówka do wyboru

(buraczki, kiszona kapusta, zasma¿ana, pekiñska, czerwona kapusta)

Kompot lub napój gazowany

Zupa do wyboru

(rosó³) domowy z makaronem, pomidorowa z ry¿em, barszcz czysty, krupnik, ¿urek polski)

Udko z kurczaka

Ziemniaki zapiekane

Surówka do wyboru

(buraczki, kiszona kapusta, zasma¿ana, pekiñska, czerwona kapusta)

Kompot lub napój gazowany

OBIADY DLA PRACOWNIKÓW

ZESTAW 1

ZESTAW 2

ZESTAW 3



CATERING

Zupa do wyboru

(rosó³ domowy z makaronem, pomidorowa z ry¿em, barszcz czysty, krupnik, ¿urek polski)

Kieszeñ~ drobiowa z szynk¹ serem i pomidorem

Ziemniaki zapiekane

Surówka do wyboru

(buraczki, kiszona kapusta, zasma¿ana, pekiñska, czerwona kapusta)

Kompot lub napój gazowany

Zupa do wyboru

(rosó³ domowy z makaronem, pomidorowa z ry¿em, barszcz czysty, krupnik, ¿urek polski)

Placki po we^giersku

Pieczywo

Kompot lub napój gazowany

Zupa do wyboru

(rosó³ domowy z makaronem, pomidorowa z ry¿em, barszcz czysty, krupnik, ¿urek polski)

Pierogi z serem lub pierogi z miêsem

Kompot lub napój gazowany

Zupa do wyboru

(rosó³ domowy z makaronem, pomidorowa z ry¿em, barszcz czysty, krupnik, ¿urek polski)

Go³¹bki w sosie pomidorowym

Ziemniaki

Surówki do wyboru

(buraczki, kiszona kapusta, zasma¿ana, pekiñska, czerwona kapusta)

Kompot lub napój gazowany

ZESTAW 4

ZESTAW 5

ZESTAW 6

ZESTAW 7



CATERING

Catering Œwi¹teczny to oferta dla indywidualnego klienta oraz firmy.

Doskonale wiadomo, i¿ Œwiêta to wyj¹tkowy czas spêdzany w gronie najbli¿szej rodziny 

i wspó³pracowników. Na t¹ wyj¹tkow¹ okazje^ przygotowaliœmy specjalne zestawy menu, 

zawieraj¹ce wyœmienite potrawy polskiej kuchni, których nie mo¿e zabrakn¹æ na 

Œwi¹tecznym stole. Wydarzenie z odpowiedni¹ opraw¹ kulinarn¹ mo¿emy zorganizowaæ

zarówno w naszej restauracji oraz w formie cateringu.

KREMOWA ZUPA Z £OSOSIA

BARSZCZ Z KO£DUNAMI

KREM BOROWIKOWY

ŒWI¥TECZNY ¯UREK Z BIA£¥ KIE£BAST¥

WIGILIJNA ZUPA GRZYBOWA

ZUPA Z KUREK

KARKÓWKA Z SUSZONYMI ŒLI¥

PIEROGI Z KAPUST¥ I GRZYBAMI

PIEROGI RUSKIE

PIEROGI Z MIÊSEM

RUMIANA GÊŒ FASZEROWANA

RYBA PO ¯ONY

KARP PO ¯YDOWSKU

£OSOŒ PIECZONY W SOSIE KOPERKOWYM

PIECZONY PSTR¥G Z CYTRYN¥

PIECZONY SZCZUPAK W ŒMIETANIE

BIGOS STAROPOLSKI

¯EBERKA W SOSIE GRZYBOWYM

KARP W KOLOROWEJ ZALEWIE

ŒLEDZIOWA SA£ATKA WARZYWNA

ŒLEDZ• W ŒMIETANIE

ŒLEDZ• W OLEJU

ŒLEDZ• PO KARTUZKU

KAPUSTA Z GRZYBAMI

JAJKA FASZEROWANE

USZKA DO BARSZCZU

£AZANKI Z KAPUST? I GRZYBAMI

ZIELONA GALARETA Z AWOKADO I £OSOSIEM

CATERING ŒWI¥TECZNY

ZUPY

DANIA G£ÓWNE

PRZYSTAWKI
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