Wielkanocna oferta cateringowa
Zupy
Żur pałacowy na wędzonce z kiełbasą białą własnego wyrobu – 20 zł/900 ml
Barszcz biały z laną kluską – 17 zł słoik/900ml
Zupa krem chrzanowy z wędzonką -18 zł słoik/900ml
Kwaśnica na jagnięcinie – 22 zł słoik
Dania mięsne na gorąco, wieprzowina i wołowina polska
Pieczona karkówka ze śliwką w ciemnej glazurze 1 kg /45 zł kg
Schab pieczony faszerowany morelą 1 kg/ 45 zł
Polędwiczka z bekonem w sosie kurkowym 1 kg/47 zł
Boczek pieczony z czosnkiem faszerowany 1 kg /39 zł
Szynka pieczona w sosie chrzanowym 1 kg/ 49 zł
Zraz wołowy z boczkiem i ogórkiem w sosie z grzybów leśnych 1 szt. 120g 12 zł
Dania z drobiu na gorąco
Pieczona kaczka trybowana faszerowana podrobami, orzechami, żurawiną
i natką sztuka ok. 3 kg/80 zł
Rolada z kaczki w sosie żurawinowo- wiśniowym z kluseczką półfrancuską
– 1 kg/ 45 zł
Rolada z kurczaka faszerowana pieczarkami, serem, panierowana sezamem
1 kg /10 porcji 40 zł
Zawijańce drobiowe z farszem szpinakowo serowym w szynce parmeńskiej
1 szt /120 gr/8 zł
Dania na gorąco z jagnięciny
Pieczeń z udźca w sosie rozmarynowy, 15 zł za 100 gr
Rolada z łopatki w tymiankowym sosie 15 zł 100 gr
Ragout – jagnięcina duszona z winem w zestawie z kopytkami 1 kg 80 zł
Gołąbki z jagnięciną w pomidorach 6 zł 1 sztuka

Zimne przekąski
Jaja garnirowane łososiem z serkiem ziołowym i rzeżuchą -10 szt/ 35 zł
Jaja faszerowane szynką oraz szczypiorkiem w sosie tatarskim-10 szt /35 zł
Jajka faszerowane pieczarkami i szczypiorkiem - 10 szt /30 zł
Sałatka jarzynowa tradycyjna 1 kg/35 zł
Sałatka śledziowa z kukurydzą i ananasem- 1 kg/38 zł
Pstrąg faszerowany paluszkami krabowymi 1kg /85 zł
Schab po warszawsku glazurowany z musem chrzanowym 10 porcji 0,5 kg 35 zł
Galaretki wieprzowe 1 szt pojemniku 150 gr 8 zł
Galantynki jagnięce 1 szt pojemnik 150 gr 10 zł
Pasztet wieprzowy 1 kg 35 zł
Pasztet drobiowy z żurawiną 1 kg 35 zł
Pierś kaczki na musie z czarnej porzeczki plastry glazurowane 10 porcji 0,5 kg 45 zł
Rolada łososiowa w cieście szpinakowym 1 kg 15 porcji 40 zł
Wyroby wędliniarskie z „puławiaka”
Szynka wielkanocna wędzona na gorąco- 55 zł /kg,
Schab wędzony na zimno dojrzewający -60 zł/ kg,
Kiełbasa swojska -prosto z wędzarni- 45 zł /kg
Kiełbasa polska z majerankiem i gorczycą – 45 zł/kg
Kiełbasa biała- 33 zł /kg
Kaszanka swojska -27 zł/kg
Boczek szpikowany czosnkiem i ziołami -39 zł/kg
Smalec z cebulką i majerankiem, - 9 zł pudełko 250 ml
Ciasta 30 zł/kg (1 forma 25 porcji od 2,5 do 3,5 kg)
Sernik wiedeński
Sernik puszysty
Sernik na czekoladowym spodzie
Tradycyjna babka marmurkowa polana czekoladą
Szarlotka na biszkopcie z masą budyniową
Keks bakaliowy
Ananasowiec
Brzoskwiniowiec
Prosimy o składanie zamówień do 08.04 2020.
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