OFERTA CATERINGOWA
GRUDZIĄDZKIE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
„POMOST”

MENU 160 ZŁ/OSOBA
ZUPY ( jedna pozycja do wybory):
 Rosół z makaronem
 Krem z białych warzyw
 Barszcz czerwony z krokiem z pieczarkami
 A’la krem z pieczarek
 Koperkowa z kluseczkami
DANIE GŁÓWNE ( 3 rodzaje mięs do wybory - 2,5 porcji mięsa na osobę ):
 Udko z kurczaka faszerowane
 Pieczeń z karkówki w sosie myśliwskim
 Zraz wieprzowy tradycyjny w sosie
 Kotlet schabowy słoneczny zapiekany z serem i pieczarkami
 Kotlet schabowy tradycyjny
 Kotlet drobiowy
 Pierś z kurczaka faszerowane serem owinięta boczkiem wędzonym
 Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
DODATKI – DANIE GŁÓWNE:
 Zestaw 3 surówek
 Ziemniaki z koperkiem
 Ćwiartki ziemniaczane w ziołach / frytki
DESER ( 2 rodzaje ciasta do wyboru, w tym 2,5 porcji na osobę ):
 Sernik wiedeński
 Biszkopt z galaretką i owocami
 Orzechowiec
 Krówka ze słonecznikiem
 3-BIT
 Jabłecznik

Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST”
Składanie zamówień: ul. Chełmińska 97 ( Budynek Bursy Szkolnej Caritas )
NIP 876 244 30 65 barflisak@poczta.fm Tel. 725 094 725

ZAKĄSKI ( 4 zakąski do wyboru na osobę )
 Kurczak w galarecie
 Ozory w galarecie
 Szparagi w szynce w galarecie
 Sałatka gyros
 Sałatka makaronowa z kurczakiem
 Sałatka jarzynowa
 Sałatka królewska
 Sałatka z kurczakiem na słodko
 Ryba po grecku


Rolada szpinakowa z łososiem wędzonym + sos czosnkowy

 Półmisek mięs na zimno + sos chrzanowy
 Klopsiki w occie
 Śledź w oleju
 Tortilla z kurczakiem
 Tortilla z łososiem wędzonym
KOLACJA ( 2 pozycje do wyboru )
 Zupa barszcz czerwony
 Zupa żurek z jajkiem
 Krokiet z pieczarkami
 Szaszłyk drobiowo warzywny
DODATKOWO W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:








Woda mineralna z cytryną – bez ograniczeń
Sok owocowy – bez ograniczeń
Kawa ( cukier, mleko ) – bez ograniczeń
Herbata ( cukier) – bez ograniczeń
Standardowa dekoracja stołów
Patera owoców sezonowych
Obsługa kelnerska

Uwaga
Czas organizowanego przyjęcia 5 godzin. Każda Kolejna godzina płatna 200 zł.
Cena 160,00 zł obowiązuje przy zamówieniu powyżej 20 osób,
mniejsza ilość osób – cena do uzgodnienia.
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