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ZESTAW 1 (DLA 10 OSÓB)
kule w płatkach nadziewane brokułami 4 szt.
kotlet z pieczarkami
4 szt
schab marshall 4 szt.
szaszłyk wieprzowy 3 szt.
łódka drobiowa z warzywami 3szt.
Sałata mista 2 miski duże
sałatka z tortellini 1 miska duża
frytki 10 por.
rigatoni al formo z kurczakiem 1/3 poj
Razem: 305 zł

ZESTAW 2 (DLA 10 OSÓB)
kotlet de volaille 5 szt.
schab marshall 5 szt.
karczek pieczony 5 szt.
sakiewka SHIRO 3szt.
sałatka grecka 2 miski duże
sałatka amerykańska 1 miska duża
ziemniaki opiekane 10 por.
tortellini ze szpinakiem 1/3 poj.
Razem 315 zł
ZESTAW 3 (DLA 10 OSÓB)
pstrąg na maśle 5 szt.
ser smażony
3 szt
skrzydełka smażone 6 szt
kotlet de volaille 5 szt.
schab nadziewany pieczarkami i serem 3 szt.
sałatka amerykańska 2 miski duże
sałatka frmowa 2 miski duże
ziemniaki opiekane 5por.
Du fnki 5 por
Razem 375 zł

ZESTAW 4 (DLA 10 OSÓB)
golonko po bawarsku z kością 3 szt.
karczek z nadzieniem 5 szt.
żeberka duszone 5 szt.
Szaszłyk wieprzowy 4 szt
schab marshalla 4 szt
ziemniaki opiekane 10 por.
kapusta kiszona zasmażana ok. 1 kg
sałatka jarzynowa 2 miski duże
Razem: 385 zł
ZESTAW 5 (DLA 15 OSÓB)
udko z kaczki 5 szt.
kotlet schabowy 5 szt.
kule drobiowe w płatkach nadziewane pieczarkami 5 szt.
rolada wieprzowa 5 szt.
flet z indyka w migdałach 4 szt.
karczek z nadzieniem 5 szt.
sałatka grecka 2 miski duże
sałatka siedmiowarstwowa 3 miski duże
ziemniaki opiekane 8 por.
Du fnki 8 por.
rigatoni al formo z kurczakiem ½ poj.
Razem: 515 zł
ZESTAW VIP (DLA 15 OSÓB)
pierś z kaczki 5szt.
rolada wołowa 6 szt.
szpinakowa uczta 6szt.
kule drobiowe w płatkach nadziewane brokułami 6 szt.
flet z indyka w migdałach 6 szt
penne z łososiem i zielonym pieprzem 1/3 poj.
sałatka grecka 2 duże miski
sałatka siedmiowarstwowa 2 miski duże
kluski śląskie( gotowane) 8 por.
ziemniaki opiekane 8 por.
sos pieczeniowy 8 por.
sos pieczarkowy 8 por.
Razem 620 zł
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