OFERTA CATERINGOWA
GRUDZIĄDZKIE CENTRUM
EKONOMII SPOŁECZNEJ „POMOST”

DANIA NA CIEPŁO
MIĘSA
( cena za 1 porcję )
 Bigos staropolski

5,00 zł

 Boeuf strogonow

7,00 zł

 Bitka wieprzowa w sosie śmietanowo – rozmarynowym

8,00 zł

 Bitka wieprzowa w sosie śmietanowo – grzybowym

9,00 zł

 Filet z kurczaka zapiekany z serem i szpinakiem

7,00 zł

 Gołąbki domowe w sosie pomidorowym

6,00 zł

 Kotlet schabowy panierowany

6,00 zł

 Kotlet drobiowy panierowany

6,00 zł

 Kotlet schabowy słoneczny

7,00 zł

 Kotlet szydłowiecki (zawijany ze schabu z pieczarkami)

8,00 zł

 Kotlet piastowski (zawijany ze schabu z serem)

8,00 zł

 Kotlet po gdańsku (zawijany ze schabu z kapustą)

8,00 zł

 Kotlet baltija (zawijany ze schabu z cebulą i pomidorami)

8,00 zł

 Kotlet panierowany zawijany ze schabu ze szpinakiem

8,00 zł

 Kotlet panierowany zawijany z drobiu ze szpinakiem

8,00 zł

 Kotlet de' volaille

8,00 zł

 Kieszonki ze schabu "Admirał" (pieczarki, ser, papryka)

8,00 zł

 Kieszonki ze schabu z porami

8,00 zł

 Kotlet litewski (zawijany z drobiu z masłem i grzybami)

8,00 zł

 Kotlet schabowy słoneczny zapiekany z serem i pieczarkami

7,00 zł

 Kotlet schabowy słoneczny zapiekany z serem i ananasem

7,00 zł

 Karkówka w sosie myśliwskim

11,00 zł

 Karkówka w sosie śliwkowym

9,00 zł

 Karkówka pieczona pod pierzynką majonezowo – cebulową

9,00 zł

 Krokiety z pieczarkami

4,00 zł

 Nugettsy drobiowe (3 sztuki)

6,00 zł

 Pałeczki panierowane (2 sztuki)

6,00 zł

 Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym

12,00 zł

 Polędwiczki wieprzowe w sosie myśliwskim

10,00 zł
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 Polędwiczki wieprzowe faszerowane chrzanem w sosie ze świeżego ogórka

12,00 zł

 Pierś z kurczaka nadziewana serem typu Lazur owinięta boczkiem wędzonym

8,00 zł

 Papryka faszerowana mięsem

7,00 zł

 Pieczarka faszerowana mięsem

4,00 zł

 Pierogi z grzybami (8 sztuk)

8,00 zł

 Pierogi z mięsem (8 sztuk)

10,00 zł

 Pierogi ruskie (8 sztuk)

8,00 zł

 Roladki drobiowe ze szpinakiem w sosie

8,00 zł

 Roladki drobiowe z pieczarkami w sosie

8,00 zł

 Szaszłyk drobiowy

8,00 zł

 Skrzydełka drobiowe na ostro (3 sztuki)

6,00 zł

 Udko z kurczaka faszerowane

8,00 zł

 Udko z kurczaka pieczone

7,00 zł

 Udko kacze pieczone

10,00 zł

 Zraz wołowy zawijany tradycyjny

12,00 zł

 Zraz wieprzowy zawijany tradycyjny

8,00 zł

 Zraz wieprzowy zawijany z pieczarkami

8,00 zł

 Zraz drobiowy z serem pleśniowym i żurawiną

12,00 zł

 Zraz a’la Henryk Vlll

8,00 zł

 Żeberka BBQ

11,00 zł

 Żeberka w miodzie

11,00 zł

RYBY:
 Łosoś saute w sosie cytrynowym

20,00 zł

 Łosoś saute w sosie śmietanowo koperkowym

20,00 zł

 Dorsz zapiekany z serem i papryką

13,00 zł

 Karp pieczony (dzwonki)

8,00 zł

 Pstrąg w migdałach

13,00 zł

 Roladki z pstrąga

10,00 zł

ZUPY
 Rosół z kury z makaronem

5,50 zł

 Barszcz czerwony

4,00 zł

 Żurek staropolski z jajkiem

6,00 zł

 Flaki wołowe

9,50 zł

 Zupa grzybowa

6,00 zł

 Zupa kurkowa

7,00 zł

 Zupa szparagowa

7,00 zł

 Zupa gulaszowa

8,00 zł
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 Zupa koperkowa z kluseczkami

5,00 zł

 Zupa szczawiowa z jajkiem

6,00 zł

 Zupa grochowa bez wkładki

5,00 zł

 Zupa grochowa z wkładka (Kiełbasa – 60 g + bułka)

6,00 zł

 Zupa grochowa z wkładką (Kiełbasa 120 g + bułka)

7,00 zł

 Zupa serowa z grzankami

6,00 zł

 Zupa krem z pieczarek

6,00 zł

 Zupa krem z brokułów

5,00 zł

 Zupa krem z dyni

6,00 zł

 Zupa krem z białych warzyw

6,00 zł

 Zupa krem z zielonego groszku

5,00 zł

 Zupa krem ze szparag

6,00 zł

 Zupa krem z pieczonej papryki

5,00 zł
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