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 Catering obiadowy z dowozem lub odbiór własny   

   

zestawy danie główne cana za porcje 

1 kotlet schabowy tradycyjny panierowany, surówka, dodatek do wyboru: 
frytki/ziemniaki/ryż  

15 zł 

2 kotlet schabowy z kością panierowany, kapusta zasmażana/lub surówka, 
ziemniaki  

18 zł 

3 kurczak z warzywami i mleczkiem kokosowym, ryż  14 zł 

4 kurczak  na słodko/kwaśno z ananasem i ryżem  15 zł 

5 naleśniki z pieczarkami i serem (2szt na porcje) 14 zł 

6 naleśniki ze szpinakiem i serem feta (2szt na porcje) 14 zł 

7 naleśniki z serem (2szt na porcje) 14 zł 

8 filet z kurczaka panierowany, pieczarki, surówka, dodatek do wyboru: 
frytki/ziemniaki/ryż  

15 zł 

9 filet z kurczaka do wyboru z warzywami/lub pieczarkami zapiekany w serze, 
dodatek do wyboru: frytki/ziemniaki/surówka  

17zł 

10 kotlet devolay drobiowy, surówka, dodatek do wyboru: 
frytki/ziemniaki/surówka  

15 zł 

11 ryba morszczuk  panierowany, surówka, dodatek do wyboru: 
frytki/ziemniaki/ryż 

19 zł 

12 kotlet mielony, surówka, dodatek do wyboru: frytki/ziemniaki/ryż  14 zł 

13 zupa gulaszowa 8 zł 

14 gulasz wieprzowy, ogórek konserwowy/lub surówka, dodatek do wyboru: 
kasza/ziemniaki/kluski śląskie/kopytka 

16 zł 

15 cepeliny (2szt) pyzy ziemniaczane z mięsem, kapusta zasmażana  13 zł 

16 makaron penne ze szpinakiem i parmezanem 14 zł 

17 makaron z kurczakiem, pieczarkami, szpinakiem 14 zł 

18 gołąbki (2szt) mięsno-ryżowe, ziemniaki 12 zł 

19 tortilla duża z chrupiącym kurczakiem (sałata, pomidor, ogórek, cebulka, sos) 12 zł 

20 spaghetti w sosie mięsno – pomidorowym  14 zł 

21 spaghetti carbonara z wędzonym boczkiem i parmezanem  14 zł 

22 pierogi (8szt) z kapustą i grzybami  12 zł 

23 pierogi (8szt) z kaszą i grzybami  12 zł 

24 pierogi (8szt) ze szpinakiem  14 zł 

25 pierogi (8szt) ruskie z serem i ziemniakami  10 zł 

26 kopytka + kapusta zasmażana  10 zł 

27 kluski leniwe z cukrem, cynamonem i masłem  12 zł 

28 pierogi z mięsem (6szt)  + kapusta zasmażana  12 zł 

29 grilowany ser hallumi, sałatka, żurawina, frytki  16 zł 

30 kurczak ala KFC, frytki, sałatka   15 zł 

31 makaron z łososiem, szpinakiem, parmezanem  19 zł 

32 dorsz z batatami, surówka  19 zł 
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 zupy  cena za porcje 

1 krem z pomidora z mozzarellą i bazylią  8 zł 

2 krem z brokuł z serem fetą i prażonymi migdałami  8 zł 

3 żurek z kiełbaską i ziemniakami  6 zł 

4 zupa z pieczarkowa z łazankami  7 zł 

5 krem z białych warzyw ze szczypiorkiem i słonecznikiem  9 zł 

6 rosół z makaronem  6 zł 

7 zupa z soczewicy, pomidorkami, kluseczkami 8 zł 

 przy zakupie głównego dania zupa dnia – 5zł  

  codziennie zupa dnia ! - zapytaj w dniu zamówienia   

 sałatki/dodatki cena za porcje 

1 sałatka grecka (sałata lodowa, ser feta, pomidor, ogórek, cebulka, oliwki, sos 
vinegret  

10 zł 

2 sałatka z kurczakiem grilowanym, grilowaną papryką, parmezanem, lekki sos 12 zł 

3 sałatka z rukolą, serem fetą, buraczkiem, prażonymi nasionami, lekki sos  10 zł 

4 sałatka warstwowa ze śledziem, warzywami, buraczkiem, jajkiem 10 zł 

5 sałatka gyros z kurczaka  12 zł 

6 sałatka z kurczakiem, sałatą, pomidorem ogórkiem, cebulka, sos czosnkowy  12 zł 

7 sałatka z kaszą bulgur, soczewicą, tuńczyk, suszony pomidor, lekki sos 12 zł 

8 sałatka z awokado, jajem, ogórkiem, sałatą, oliwkami, sosem  12 zł 

9 sałatka z gruszka, rukola, pomidor suszony, ser feta, orzechy włoskie, sos lekki 12 zł 

11 sałatka makaronowa z pomidorkami, serem feta, oliwki, sos lekki 12 zł 

12 frytki duża porcja + ketchup 8 zł 

   
 Zasady zamawiania:   

 telefonicznie pod nr. 63/270-70-21, lub 63/270-70-28  

 zamówienie telefoniczne przyjmujemy do godz. 16.30  

 rozwozimy cateringi codziennie do godziny 18.00   

 płatność kartą/lub gotówką, jeżeli ma być faktura proszę zgłosić przy zamówieniu,  

 wszystkie posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowych.   

   

 Cateringi (przy zamówieniu za min. 50zł) dowóz w promieniu 10km od Witynga - GRATIS  

 w innym przypadku kwota za dowóz będzie ustalana indywidualnie w zależności  

 od ilości oraz miejsca dostarczania cateringów.   
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