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

 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



Wędliny naszej produkcji

Karkówka wędzona / pieczona ..............................
Schab wędzony / pieczony ........................................
Boczek pieczony ...............................................................
Pasztet tradycyjny / ze śliwką  ..............................
Półmisek wędlin lub pasztetów  .............................

59,00 zł/kg
59,00 zł/kg
59,00 zł/kg
45,00 zł/kg

69,00 zł/10 porcji

Bufet zimny

Tatar wołowy  .................................................................
Schab po warszawsku ..................................................
Kurczak faszerowany owocami w galarecie
Śledź z cebulą i grzybami  ........................................
Łosoś wędzony z twarożkiem  ...............................
Sałatka jarzynowa  ......................................................
Sałata z kozim serem lub 
z kurczakiem grillowanym ......................................
Chleb wiejski  .....................................................................
Smalec ...........................................................
Ogórki kwaszone  ...........................................................

12 ZŁ/PORCJA 100G
8 ZŁ/PORCJA 
8 ZŁ/PORCJA 
8 ZŁ/PORCJA 

10 ZŁ/PORCJA 
36,00 ZŁ/KG

30,00 ZŁ/SALATERKA
12,00 ZŁ/SZT.

12,00 ZŁ/SŁOICZEK 200ML
28,00 ZŁ/KG

Zupy
Rosół z makaronem  ........................................................
Barszcz czerwony  ............................................................
Swojska “Zalewajka” ..........................................................

30,00 ZŁ/LITR
26,00 ZŁ/LITR
35,00 ZŁ/LITR
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Pierogi
Pierogi ruskie .........................................................................
Pierogi z kapustą i grzybami  .......................................
Pierogi z mięsem ....................................................................
pierogi ze szpinakiem i pomidorami suszonymi
krokiety z mięsem ................................................................

45,00 ZŁ/KG
45,00 ZŁ/KG
45,00 ZŁ/KG
45,00 ZŁ/KG

9 ZŁ/SZT.

Dania główne i dodatki
Golonka 750-800g ...............................................................
Polędwiczki wieprzowe, sos pieczeniowy ....
udko z kaczki, sos żurawinowy .................................
udko z gęsi, sos żurawinowy .......................................
Sandacz smażony, sos cytrynowy ............................
Kapusta zasmażana  ...........................................................
Buraki zasmażane ...............................................................
Kopytka domowe .................................................................

28,00 ZŁ/SZT.
28,00 ZŁ/OK. 200G

28,00 ZŁ/SZT.
28,00 ZŁ/SZT.

28,00 ZŁ/200G
40,00 ZŁ/KG
40,00 ZŁ/KG
45,00 ZŁ/KG

Desery
Sernik tradycyjny z brzoskwinią .............................
Jabłecznik z cynamonem .................................................
Sernik z białą czekoladą  ...............................................

Minimalne zamówienie przystawek 5 szt. jednego rodzaju.
Potwierdzeniem zamówienia jest wpłata zadatku.

Potrawy będą przygotowane na naczyniach jednorazowych.

formularz zamówienia znajdziesz tutaj

45,00 ZŁ/KG
36,00 ZŁ/KG
85,00 ZŁ/KG
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https://www.gospodazalewajka.pl/wp-content/uploads/2020/11/Formularz-CATERING.doc



