
CATERING ŚWIĄTECZNY - WIGILIA 2017 

  
 

ZUPY na wigilijny stół ilość cena/szt  

Barszcz czysty 200ml 6 zł  

Uszka 1szt 1,5 zł 

Rosół z grzybów na ostro 200ml 12 zł  

Zupa krem z borowików z grzankami 200ml 16 zł  

  
 

RYBY na wigilijny stół  
 

 
Karp tradycyjny smażony 1szt 20 zł  

Pstrąg faszerowany czosnkiem i pietruszką 1szt 22 zł  

Łosoś pod pierzynką z orzechów włoskich 1szt 28 zł  

Dorsz/Sandacz w sosie borowikowym 1szt 25 zł  

Labraks na kaszotto 1 porcja 35 zł  

  
 

MIĘSA na świąteczny stół 
 

 
Gęś w majeranku i czosnku (pierś) 1szt 40 zł  

Schab z dzika marynowany w winie 1szt 35 zł  

Kaczka w pomarańczach (udko) 1szt 26 zł  

Kaczka w jabłkach (udko) 1szt 24 zł  

Policzki wołowe w musztardzie z boczkiem 1 porcja 22 zł  

Roladki cielęce z mascarpone w delikatnym sosie dijon 1szt 30 zł  

Schab faszerowany śliwkami w sosie cynamonowym 1 porcja 20 zł  

Polędwiczki z borowikami w sosie borowikowym 1 porcja 20 zł  

Kaczka w jabłkach (cała) 1szt 120 zł  

  
 

DODATKI do świątecznych potraw 
 

 
Bakłażan faszerowany z czosnkiem i cebulą 1 porcja = 1/2 szt 12 zł  

Bataty faszerowane szpinakiem z fetą 1szt 12 zł  

Ziemniaki zawijane w boczku 1porcja=3połówki 7 zł  

Kluski białe 8szt 7 zł  

Kluski czarne 8szt 7 zł  

  
 

SAŁATKI na świąteczny stół 
 

 
Kapusta kiszona zasmażana z grzybami 80g 7 zł  

Czerwona kapusta gotowana z boczkiem 80g 7 zł  

Surówka z kiszonej kapusty 80g 7 zł  

  
 

PRZEKĄSKI na zimno na wigilijny i świąteczny stół 
 

 
Karp w galarecie 1porcja (80g) 10 zł  

Mus z karpia na białym winie z rodzynkami w alkoholu 1 porcja 13 zł  

Śledź na grillowanym ziemniaku z musem koperkowym 1szt 10 zł  

Śledź na duszonej kapuście czerownej ze śliwkami 1porcja 10 zł  

Zielony śledź opiekany w zalewie octowej 100g 10 zł  



Łosoś w galarecie (cały) wg. wagi, 100g 14 zł  

Terrina z łososiem formka - ok. 8-10szt 40 zł  

Galantyna drobiowa z pistacjami i sosem vinnegret formka - ok. 8-10szt 35 zł  

Pasztet z kaczki z sosem pomarańczowym formka - ok. 8-10szt 40 zł  

Pasztet tradycyjny z konfiturą z cebuli z rodzynkami formka - ok. 8-10szt 40 zł  

Galet śląski z nóżek formka - ok. 8-10szt 25 zł  

Tartaletki z kurczakiem i kukurydzą 1szt 8 zł  

  
 

  
 

CIASTA i DESERY ŚWIĄTECZNE 
 

 
Makówki śląskie 0,5kg 40 zł  

Moczka śląska słoik 0k. 900g 40 zł  

Tort pistacjowy z solonymi pistacjami i białą czekoladą ok. 20-24porcji 280 zł  

Mokry makowiec (bez ciasta) z karmelizowanymi bakaliami i czekoladą ok. 20-24porcji 
200 zł  

Tort arachidowy z musem orzechowym i czekoladą ok. 20-24porcji 200 zł  

Tort Esterhazy ok. 20-24porcji 190 zł  

Tort sezamowo-chałwowy z sosem porzeczkowym ok. 20-24porcji 190 zł  

Sernik z białą czekoladą ok. 16-20porcji 160 zł  

Tarta cytrynowa pod pierzynką bezową ok. 10-12 porcji 120 zł  

Tarta czekoladowo-truflowa z orzechami laskowymi i chili ok. 10-12 porcji 120 zł  

 


