
Menu cateringowe
Jeżeli planują Państwo zaprosić Gości, z ważnej okazji lub bez okazji, na duże 

przyjęcie lub kameralne spotkanie, w domu czy ogrodzie, a nie mają czasu na 

wielogodzinne zakupy i przygotowanie dań, proponujemy listę potraw, które 

można u nas zamówić.

Nasi kucharze przygotują dla Państwa pyszne zupy, dania główne i przekąski, 

a nasi cukiernicy zadbają o słodkości. Państwo natomiast zaoszczędzą czas i 

siły aby móc cieszyć się przyjęciem i wspólnym biesiadowaniem z Gośćmi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Chętnie Państwu 

doradzimy i pomożemy dopasować menu zarówno pod względem ilości jak i do 

indywidualnych gustów oraz zaplanowanego budżetu.

Menadżerowie gospody chętnie udzielą dodatkowych informacji:

pod nr telefonów: 500-699-208, (22) 724-74-33

Adresem mailowym: biuro@gospodazalewajka.Pl

Lub w naszej restauracji  gospoda zalewajka 

W konstancinie-jeziornej na ulicy od lasu 23



Bufet zimny:
Wędliny i mięsa pieczone .....................................................

Mięsa pieczyste ..........................................................................

Wybór pasztetów .....................................................................

Schab po warszawsku  ...........................................................

Rolki z szynki z musem chrzanowym ...........................

Tatar wołowy  ...........................................................................

Kurczak faszerowany owocami .......................................

Galaretki z kurczaka(tymbaliki) .....................................

Indyk w maladze …………………………………......................  

Kaczka faszerowana po staropolsku ............................. 

Marynowane szparagi w szynce w galarecie ............ 

Deska serów z owocami  ........................................................

Jajka z pastą jajeczną z łososiem ........................................

Jajka faszerowane musami .....................................................

Jajka w sosie tatarskim ze szczypiorem ..........................

Śledzie w oleju lnianym z cebulką  ...................................

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulką .........................

Łosoś wędzony z musem śmietankowym z koperkiem 

Filet z łososia w galarecie .................................................... 

Tatar z łososia wędzonego ...................................................

Filet z sandacza w galarecie ................................................

Ryba po grecku  ............................................................................

Pstrąg cały w galarecie 2szt. ............................................... 

Roladki z boczku z mięsem mielonym i ostrą papryczką ........................

Śliwka węgierska zapiekana w boczku .............................................................

Roladki z łososia z kremowym serkiem, oliwkami i papryczką ...........

Babeczki z pastami(tuńczyk, guakamole, szynką) ........................................

Krewetki w tempurze na zimno z słodko kwaśnym sosie chili ...........

Roladki z grillowanej cukinii z mini mozzarellą .....................................

Mini szaszłyczki z mini mozzarellą i pomidorkami koktajlowymi ..

Koreczki z serami pleśniowymi wraz z dodatkami(3 rodzaje) ............

65 zł/półmisek (10 porcji)

70 zł/półmisek (10 porcji)

65 zł/półmisek (10 porcji)

65 zł/półmisek (10 porcji)

55 zł/półmisek (10 porcji)

120 zł/półmisek (10 porcji)

65 zł/półmisek (10 porcji)

65 zł/półmisek (10 porcji)

68 zł/półmisek (10 porcji)

68 zł/półmisek (10 porcji)

60 zł/półmisek (10 porcji)

120 zł/półmisek (10 porcji)

45 zł/półmisek (10 porcji)

48 zł/półmisek (10 porcji)

42 zł/półmisek (10 porcji)

45 zł/półmisek (10 porcji)

55 zł/półmisek (10 porcji)

75 zł/półmisek (10 porcji)

120 zł/półmisek (10 porcji)

95 zł/półmisek (10 porcji)

80 zł/półmisek (10 porcji)

65 zł/półmisek (10 porcji)

85 zł/półmisek (2 szt.)

4 zł/szt.

3,50 zł/szt.

8 zł/szt.

4 zł/szt.

8 zł/szt.

5 zł/szt.

5 zł/szt.

5 zł/szt.
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Sałaty i sałatki
Sałatka jarzynowa  .................................................................

Krabowa z selerem marynowanym ..................................

Ryżowa z kurczakiem wędzonym i ananasem ............

Makaronowa z salami, papryką i serem  .......................

Sałatka ziemniaczana  ............................................................

Grecka z serem feta  ................................................................

Pomidory z mozzarellą i świeżą bazylią ......................

Sałata Cezar (sałaty, kurczak, parmezan, warzywa)

Sałata z kurczakiem  …………………………………...............

Sałatka wiejska z owczym serem  ....................................... 

55 zł/miska (10 porcji)

50 zł/miska (10 porcji)

50 zł/miska (10 porcji)

50 zł/miska (10 porcji)

45 zł/miska (10 porcji)

55 zł/miska (10 porcji)

60 zł/półmisek (10 porcji)

55 zł/miska (10 porcji)

55 zł/miska (10 porcji)

55 zł/miska (10 porcji)

Zupy
Rosół z makaronem  ..........................................................................................

Żurek staropolski z kiełbasą i jajkiem .......................................................

Staropolska zalewajka z grzybami  ...........................................................

Flaki wołowe  ........................................................................................................

Grzybowa z łazankami .....................................................................................

Barszcz czerwony z pierożkami  ..................................................................

krem pomidorowy z bazylią i grzankami ..............................................

Krem z białych warzyw z oliwą truflową i grzankami ................

Krem z białych warzyw z krewetkami ....................................................

Zupa rybna ...............................................................................................................

8 zł/1 porcja

10 zł/1 porcja

10 zł/1 porcja

12 zł/1 porcja

12 zł/1 porcja

12 zł/1 porcja

10 zł/1 porcja

10 zł/1 porcja

17 zł/1 porcja

11 zł/1 porcja
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Dania Główne
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym  ......................................

Polędwiczki wieprzowe faszerowane pieczarkami

zawinięte w boczku .........................................................................................

Bitki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu  ...................................

Zrazy wołowe nadziewane boczkiem

i ogórkiem, sos pieprzowy  ..........................................................................

Kotlet schabowy  ............................................................................................

Kurczak faszerowany serem pleśniowym ............................................ 

i pomidorami suszonymi w sosie paprykowym  ................................

Pierś z kurczaka a’la caprese zapiekana z mozzarellą ................

Panierowany filet z kurczaka (dla dzieci) .........................................

Pieczeń z indyka w sosie kurkowym ......................................................

Pieczone udo gęsie ...........................................................................................

Pieczone udo z kaczki ...................................................................................

Kaczka pieczona (pół kaczki luzowanej)

w sosie żurawinowym ....................................................................................

Gulasz z dzika ....................................................................................................

Dorsz w sosie cytrynowym ........................................................................

24 zł/1 porcja

24 zł/1 porcja

19 zł/1 porcja

25 zł/1 porcja

20 zł/1 porcja

24 zł/1 porcja

21 zł/1 porcja

12 zł/1 porcja

22 zł/1 porcja

36 zł/1 porcja

29 zł/1 porcja

36 zł/1 porcja

19 zł/1 porcja

20 zł/1 porcja

Dodatki do wyboru
Ogórek kiszony  ........................................................................................................

Grzybki marynowane .............................................................................................

Chrzan  ..........................................................................................................................

Ćwikła  ............................................................................................................................

Papryka grillowana marynowana..................................................................

Pieczywo wiejskie (jasne lub ciemne) ..............................................................

Masło ...............................................................................................................................

Smalec .............................................................................................................................. 

28 zł/1 kg

8 zł/100g

8 zł/100g

8 zł/100g

10 zł/100g

12 zł/szt.

7 zł/100g

8 zł/100g
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Sandacz w sosie porowo-winnym ...........................................................

Pierogi z mięsem ................................................................................................

Pierogi z kapustą i grzybami .....................................................................

Pierogi ruskie .....................................................................................................

Pierogi ze szpinakiem i suszonymi pomidorami (vege) ..................

Pierogi z kaszą gryczaną (vege) ...............................................................

Pieczone prosię faszerowane kaszą z wątróbką ..............................

gęś faszerowana kaszą z wątróbką ........................................................

24 zł/1 porcja

3,00 zł/1 sztuka

3,00 zł/1 sztuka

2,50 zł/1 sztuka

3,00 zł/1 sztuka

2,50 zł/1 sztuka

100 zł/1 kg

85 zł/1 kg

Desery
Ciasta własnego wypieku  ........................................................

Owoce filetowane i sezonowe  ..............................................

Sernik tradycyjny - ok. 2kg (foremka 21 cm)  ......................................

Sernik z białą czekoladą - ok. 2,2kg (foremka 21 cm) ......................

Szarlotka - ok. 2,5kg (foremka 21 cm) .....................................................

90 zł/patera(10 porcji)

100 zł/patera(10 porcji)

109 zł/1 szt.

189 zł/1 szt.

109 zł/1 szt.

Mini marchewki na maśle  .........................................................................

Buraczki zasmażane / kapusta zasmażana  ......................................

Surówka z białej kapusty ............................................................................

Surówka z marchewki .................................................................................

Sałatka z ogórka kiszonego, papryki i cebuli  ................................ 

5 zł/1 porcja

5 zł/1 porcja

5 zł/1 porcja

5 zł/1 porcja

6 zł/1 porcja

Dodatki do dań głównych
Ziemniaki opiekane w ziołach  ................................................................

Ziemniaki z wody  ............................................................................................

Kasza gryczana ze skwarkami ..................................................................

Placuszki ziemniaczane ................................................................................

Bukiet warzyw z wody ..................................................................................

5 zł/1 porcja

5 zł/1 porcja

5 zł/1 porcja

5 zł/1 porcja

6 zł/1 porcja
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Potrawy możemy przygotować:
Na półmiskach dostarczonych przez państwa,

na półmiskach porcelanowych - pobierana jest kaucja za wypożyczenie

na półmiskach dekoracyjnych i w pojemnikach jednorazowych,

dodatkowo płatnych w zależności od rodzaju

Dodatkową obsługę oraz transport wyceniamy indywidualnie. 

Zależą one od ilości osób, odległości, potrzebnego sprzętu i zastawy stołowej itp. 

Możliwy jest odbiór własny w naszej restauracji w Konstancinie-Jeziornej 

przy ulicy Od Lasu 23.

Serdecznie zapraszamy również do organizacji przyjęć 

w naszej Gospodzie Zalewajka. 

Wszelkie informacje otrzymają Państwo 

pod nr. Telefonu 500 699 208 oraz adresem mailowym biuro@gospodazalewajka.pl. 
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