Menu cateringowe
Jeżeli planują Państwo zaprosić Gości, z ważnej ok azji lub bez ok azji,
a nie mają czasu na wielogodzinne zakupy i przygotowanie dań, proponujemy
listę potr aw, które można u nas zamówić.
Nasi kucharze przygotują dla Państwa pyszne zupy, dania główne i przek ąski,
a nasi cukiernicy zadbają o słodkości. Państwo natomiast zaoszczędzą czas i
siły aby móc cieszyć się przyjęciem i wspólnym biesiadowaniem z Gośćmi.
Serdecznie zapr aszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Chętnie Państwu
dor adzimy i pomożemy dopasować menu zarówno pod względem ilości jak i do
indywidualnych gustów or az zaplanowanego budżetu.

Menadżerowie gospody chętnie udzielą dodatkowych informacji:
pod nr telefonów: 500-699-208, (22) 724-74-33
Adresem mailowym: biuro@gospodazalewajk a.Pl
Lub w naszej restaur acji gospoda zalewajk a
W konstancinie-jeziornej na ulicy od lasu 23

menu cateringowe

Wędliny, przystawki, sałatki
K arkówk a wędzona / pieczona ..............................

59,00 ZŁ/KG

Schab wędzony / pieczony ........................................

59,00 ZŁ/KG

Boczek pieczony ...............................................................

59,00 ZŁ/KG

Pasztet tr adycyjny lub ze śliwk ą ........................

45,00 ZŁ/KG

Tatar wołowy ................................................ 70,00 ZŁ/PÓŁMISEK (5 PORCJI)
Carpaccio wołowe ....................................... 65,00 ZŁ/PÓŁMISEK (5 PORCJI)
Śliwk a węgierk a zapiek ana w boczku ................

16,00 ZŁ/10 SZT.

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

9,00 ZŁ/PORCJA

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

9,00 ZŁ/PORCJA

K aczk a faszerowana po staropolsku .................

9,00 ZŁ/PORCJA

Śledzie w śmietanie lub cebuli .................................

8,00 ZŁ/PORCJA

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

11,00 ZŁ/PORCJA

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

11,00 ZŁ/PORCJA

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

9,00 ZŁ/PORCJA

Roladki z łososia z kremowym serkiem,
10,00 ZŁ/SZT.

oliwk ami i papryczk ą ....................................................
Roladki z grillowanej cukinii
z mini mozzarellą ...........................................................

4,00 ZŁ/SZT.

Sałatk a jarzynowa .........................................................

38,00 ZŁ/KG

Sałatk a greck a z serem feta ....................... 70,00 ZŁ/MISKA (10 PORCJI)
Pomidory z mozzarellą i pesto .......... 65,00 ZŁ/PÓŁMISEK (10 PORCJI)
Sałata z kurczakiem ......................................... 70,00 ZŁ/MISKA (10 PORCJI)
Sałatk a wiejsk a z serem kozim ................... 70,00 ZŁ/MISKA (10 PORCJI)

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

28,00 ZŁ/KG

Chrzan, ćwikła ..............................................................

8,00 ZŁ/100G

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

10,00 ZŁ/100G

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

12,00 ZŁ/SZT.

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

12,00 ZŁ/SŁOIK 200ML
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Zupy
Rosół z mak aronem ..........................................................

30,00 ZŁ/1L

Staropolsk a Zalewajk a z grzybami ........................

33,00 ZŁ/1L

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

35,00 ZŁ/1L

Barszcz czerwony (vege) .................................................

25,00 ZŁ/1L

Krem z białych warzyw z oliwą truflową
i grzank ami ............................................................................

30,00 ZŁ/1L

Dania główne
Polędwiczki wieprzowe w sosie pieprzowym ......

26,00 ZŁ/200G

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

19,00 ZŁ/SZT.

Golonk a (750-800g) ...........................................................

26,00 ZŁ/SZT.

Pierś z kurczak a a’la caprese
zapiek ana z mozzarellą ..................................................

20,00 ZŁ/200G

Pieczone udo z k aczki, sos żur awinowy (350g)

26,00 ZŁ/SZT.

Sandacz w sosie cytrynowym ....................................

26,00 ZŁ/200G

Pierogi z mięsem ............

45,00 ZŁ/KG

Pierogi z k apustą i grzybami (vege) .........................

45,00 ZŁ/KG

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

45,00 ZŁ/KG

Pierogi ze szpinakiem
i suszonymi pomidor ami .................................................

45,00 ZŁ/KG

Pierogi z k aszą gryczaną (vege) .................................

45,00 ZŁ/KG

Krokiety z mięsem ...............................................................

9,00 ZŁ/SZT.

Bigos staropolski ................................................................

44,00 ZŁ/KG
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Dodatki do dań głównych
Ziemniaki opiek ane w ziołach ....................................

6,00 ZŁ/PORCJA

Ziemniaki z wody lub puree ..........................................

6,00 ZŁ/PORCJA

K asza gryczana ze skwark ami ....................................

6,00 ZŁ/PORCJA

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

7,00 ZŁ/PORCJA

Kopytk a domowe .................................................................

6,00 ZŁ/PORCJA

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

6,00 ZŁ/PORCJA

Bur aczki zasmażane/k apusta zasmażana ............

6,00 ZŁ/PORCJA

Surówk a z białej k apusty ...............................................

6,00 ZŁ/PORCJA

Sałatk a z ogórk a kiszonego, papryki i cebuli

6,00 ZŁ/PORCJA

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

80,00 ZŁ/PATERA (10 PORCJI)

Sernik kremowy z białą czekoladą ..........................

85,00 ZŁ/KG

Szarlotk a ...............................................................................

38,00 ZŁ/KG

Potwierdzeniem zamówienia jest wpłata zadatku.
Potr awy będą przygotowane na naczyniach jednor azowych.
formularz zamówienia znajdziesz tutaj
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