Spółdzielnia Socjalna Pęzinka

1. Kotlety drobiowe w panierce
2. Kotlet de volaille
3. Kotlet schabowy tradycyjny
4. Szynka duszona w sosie własnym
5. Karkówka duszona w warzywach
dodatek do dania głównego (do wyboru 1 rodzaj)

Wariant I

1. Ziemniaki z koperkiem
2. Ziemniaki pieczone
3. Kluski śląskie
surówki (do wyboru 2 rodzaje)
z kapusty pekińskiej, z kapusty białej,
z kapusty czerwonej, buraczki
PRZEKĄSKI NA ZIMNO (do wyboru 2 rodzaje)
1. Sałatka Gyros
2. Sałatka jarzynowa
3. Sałatka brokułowa z kurczakiem, serem feta i sosem czosnkowym
4. Ryba w sosie brzoskwiniowym
5. Ryba po grecku
6. Jajka faszerowane
7. Galaretka drobiowa
8. Pieczarki faszerowane
9. Rolada szpinakowa z serkiem naturalnym i łososiem
10. Ślimaczki z tortilli nadziewane twarożkiem z warzywami
DANIA NA CIEPŁO (do wyboru 1 rodzaj)

Cena 55,00 zł/os

1. Flaki
2. Zupa gulaszowa
3. Pałki z kurczaka drylowane nadziewane
4. Kurczak pieczony
5. Krokiety z barszczem czerwonym
z kapustą i pieczarkami lub z mięsem

6. Pierogi - do wyboru 2 rodzaje
- ruskie - ze szpinakiem - z mięsem - z kapustą i pieczarkami

7. Bigos
8. Gołąbki w sosie pomidorowym
9. Kociołek chłopski
10. Roladki drobiowe nadziewane brokułami z pesto bazyliowym
11. Roladki wieprzowe nadziewane ogórkiem i boczkiem

Cena obejmuje dostawę dania głównego w termosach. Dania na ciepło do odgrzania samodzielnie. Przekąski dostarczane są
na półmiskach jednorazowych. Dostawa do 30 km. Minimalna ilość osób: 15. Przy mniejszej ilości cena ustalana indywidualnie.

Oferta cateringowa

Pęzino 66
73-131 Pęzino
578 555 671
kontakt@pezinka.pl
www.pezinka.pl

DANIE GŁÓWNE (do wyboru 1 rodzaj)

Spółdzielnia Socjalna Pęzinka

1. Rosół z makaronem
2. Krem z brokułów z grzankami
3. Zupa krem ze szpinaku z groszkiem ptysiowym
DANIE GŁÓWNE (do wyboru 2 rodzaje)

Wariant II

1. Kotlety drobiowe w panierce
2. Kotlet de volaille
3. Kotlet schabowy tradycyjny
4. Szynka duszona w sosie własnym
5. Karkówka duszona w warzywach
dodatek do dania głównego (do wyboru 1 rodzaj)
1. Ziemniaki z koperkiem
2. Ziemniaki pieczone
3. Kluski śląskie
surówki (do wyboru 2 rodzaje)
z kapusty pekińskiej, z kapusty białej,
z kapusty czerwonej, buraczki
PRZEKĄSKI NA ZIMNO (do wyboru 3 rodzaje)

Cena 70,00 zł/os

1. Sałatka Gyros
2. Sałatka jarzynowa
3. Sałatka brokułowa z kurczakiem, serem feta i sosem czosnkowym
4. Ryba w sosie brzoskwiniowym
5. Ryba po grecku
6. Jajka faszerowane
7. Galaretka drobiowa
8. Pieczarki faszerowane
9. Rolada szpinakowa z serkiem naturalnym i łososiem
10. Ślimaczki z tortilli nadziewane twarożkiem z warzywami
DANIA NA CIEPŁO (do wyboru 1 rodzaj)
1. Flaki
2. Zupa gulaszowa
3. Pałki z kurczaka drylowane nadziewane
4. Kurczak pieczony
5. Krokiety z barszczem czerwonym
z kapustą i pieczarkami lub z mięsem

6. Pierogi - do wyboru 2 rodzaje
- ruskie - ze szpinakiem - z mięsem - z kapustą i pieczarkami

7. Bigos
8. Gołąbki w sosie pomidorowym
9. Kociołek chłopski
10. Roladki drobiowe nadziewane brokułami z pesto bazyliowym
11. Roladki wieprzowe nadziewane ogórkiem i boczkiem

Cena obejmuje dostawę dania głównego w termosach. Dania na ciepło do odgrzania samodzielnie. Przekąski dostarczane są
na półmiskach jednorazowych. Dostawa do 30 km. Minimalna ilość osób: 15. Przy mniejszej ilości cena ustalana indywidualnie.

Oferta cateringowa

Pęzino 66
73-131 Pęzino
578 555 671
kontakt@pezinka.pl
www.pezinka.pl

ZUPY (do wyboru 1 rodzaj)

Spółdzielnia Socjalna Pęzinka

1. Rosół z makaronem
2. Krem z brokułów z grzankami
3. Zupa krem ze szpinaku z groszkiem ptysiowym
DANIE GŁÓWNE (do wyboru 2 rodzaje)

Wariant III

1. Kotlety drobiowe w panierce
2. Kotlet de volaille
3. Kotlet schabowy tradycyjny
4. Szynka duszona w sosie własnym
5. Karkówka duszona w warzywach
dodatek do dania głównego (do wyboru 1 rodzaj)
1. Ziemniaki z koperkiem
2. Ziemniaki pieczone
3. Kluski śląskie
surówki (do wyboru 2 rodzaje)
z kapusty pekińskiej, z kapusty białej,
z kapusty czerwonej, buraczki
PRZEKĄSKI NA ZIMNO (do wyboru 4 rodzaje)

Cena 85,00 zł/os

1. Sałatka Gyros
2. Sałatka jarzynowa
3. Sałatka brokułowa z kurczakiem, serem feta i sosem czosnkowym
4. Ryba w sosie brzoskwiniowym
5. Ryba po grecku
6. Jajka faszerowane
7. Galaretka drobiowa
8. Pieczarki faszerowane
9. Rolada szpinakowa z serkiem naturalnym i łososiem
10. Ślimaczki z tortilli nadziewane twarożkiem z warzywami
DANIA NA CIEPŁO (do wyboru 2 rodzaje)
1. Flaki
2. Zupa gulaszowa
3. Pałki z kurczaka drylowane nadziewane
4. Kurczak pieczony
5. Krokiety z barszczem czerwonym
z kapustą i pieczarkami lub z mięsem

6. Pierogi - do wyboru 2 rodzaje
- ruskie - ze szpinakiem - z mięsem - z kapustą i pieczarkami

7. Bigos
8. Gołąbki w sosie pomidorowym
9. Kociołek chłopski
10. Roladki drobiowe nadziewane brokułami z pesto bazyliowym
11. Roladki wieprzowe nadziewane ogórkiem i boczkiem

Cena obejmuje dostawę dania głównego w termosach. Dania na ciepło do odgrzania samodzielnie. Przekąski dostarczane są
na półmiskach jednorazowych. Dostawa do 30 km. Minimalna ilość osób: 15. Przy mniejszej ilości cena ustalana indywidualnie.

Oferta cateringowa

Pęzino 66
73-131 Pęzino
578 555 671
kontakt@pezinka.pl
www.pezinka.pl

ZUPY (do wyboru 1 rodzaj)

