Gastrogroup Catering – profesjonalizm smaku
MENU
14-18 września 2020

(22)
Dzień

738-36-89

ZUPA

ZESTAW I

ZESTAW II

Zestaw III

ZESTAW IV

Danie
Fit

Pieczarkowa

Kurczak w panko z
warzywami po tajsku ryż
surówka/warzywa gotowane
13 zł

Strogonoff wieprzowy
kasza gryczana
surówka/warzywa
gotowane

Kotleciki keftedes z
mięta i jogurtem
ziemniaki opiekane
surówka/warzywa
gotowane
13 zł

Makaron z łososiem,
brokułami i oliwkami w
sosie śmietanowym
13 zł

Bitka wołowa w bulionie
kasza gryczana warzywa
gotowane
13 zł

Stek wieprzowy z
duszonymi pieczarkami
ziemniaki gotowane
buraczki
zasmażane/surówa

Quasadilla z kurczakiem
po meksykańsku
ziemniaki opiekane
surówka/warzywa
gotowane

Naleśniki z serem w
sosie truskawkowym
13 zł

Chiken palak kurczak po
hindusku z ziołami
ryż
warzywa
gotowane
13 zł

13 zł

13 zł
Naleśniki po bolońsku
zapieczone pod
beszamelem i serem
surówka
13 zł

Camembert
panierowany z żurawiną
frytki
surówka
13 zł

Saltimbocca z indyka z
szałwią i szynką
parmeńską kasza kus kus
warzywa gotowane
13 zł

13 zł

Makaron arabiatta z
pikantną wieprzowiną,
cukinią i suszonym
pomidorem w sosie
śmietanowym
13 zł

Gołąbki z kaszą gryczana
i warzywami w sosie
pomidororwym
ziemniaki gotowane
surówka
13 zł

Udziki pieczone w
cytrusowej glazurze z
miodem i sezamem
ryz
warzywa
gotowane
13 zł

Gulasz wieprzowy po
myśliwsku
kluski śląskie
surówka/warzywa
gotowane
13łz

Fish and chips morszczuk
panierowany+ziemniaki
opiekane
surówka/warzywa
gotowane
13 żł

Bataty faszerowane
pieczarkami i serem
surówka/warzywa
gotowane
13 zł

Dorsz z pieca z włoską
caponatą ryż
warzywa gotowane
15 zł

Poniedziałek
4 zł

13 zł

Wtorek

Środa

Czwartek

Węgierska
4 zł

Szczawiowa z
jajkiem i
ziemniakami
4 zł

Fasolkowa z
fasolki
szparagowej
4 zł

Jarzynowa
Piątek
4 zł

Cordon bleu z szynką i
serem
ziemniaki
gotowane marchewka z
groszkiem/surówka
13 zł

Pierś z grilla na
Zrazik wieprzowy w
śmietanowym szpinaku z
sosie mysliwskim
suszonym pomidorem i
kopytka
mozzarellą
ziemniaki
buraczki
gotowane surówka/warzywa
zasmażane/surówka
gotowane
13zł
13 zł
Shorma z kurczaka ziemniaki Kotlet drwala karczek
opiekane surówka/warzywa panierowany ziemniaki
gotowane
gotowane kapusta
13 zł
zasmażana/surówka

Filet z kurczaka w sosie
kurkowym
ryz
surówka/warzywa gotowane
13 zł
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Gastrogroup Catering – profesjonalizm smaku
Ponadto w codziennym menu :
Zupa
Krem z pomidorów z mozzarellą o grzanką cena 7 zł

Sałatki
-Grecka: sałata lodowa, pomidor, ogórek , papryka, czerwona cebula, oliwki, feta -Nicejska: sałata
lodowa, pomidor, ogórek kiszony, papryka, kukurydza, jajko, tuńczyk -Cesarska: sałata lodowa, pomidor, ogórek,
papryka, grzanki, kurczak grillowany -Alpejska: sałata lodowa, pomidor, ogórek, papryka, jajko, kukurydza,
szynka, ser
Caprese : sałata lodowa , pomidor , ser mozzarella , pesto .

Cena 11 zł

*Cena zawiera już koszt opakowania .
*Podane ceny są cenami netto + 8% vat. ( Dla firm które chcą otrzymywać fakturę vat ).
.
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