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 Catering śniadaniowy  z dowozem lub odbiór własny   

   

zestawy ciepłe dania  cana za porcje  

1 jajecznica na maśle (2jaja) szczypiorek, pieczywo  6 zł 

2 jajka sadzone (2jaja) szczypiorek, pieczywo  6 zł 

3 parówka (2szt), ketchup/musztrda, pieczywo  7 zł 

4 placki jogurtowe z bananem (3szt) 7 zł 

5 owsianka z prazonymi jabłkami, cynamonem  7 zł 

6 kiełbaska zasmażana z cebulką, musztrda, pieczywo 10 zł 

7 naleśniki z serem (2szt) 12 zł 

8 jajo na twardo z sosem tatarskim (2jaja), pieczywo 7 zł 

9 tortilla z chrupiacym kurczakiem, sałata, pomidor, ogórek, cebulka, sos 12 zł 

10 nalesniki z dżemem (2szt) 9 zł 

 na zimno  cena za porcje  

1 śledzik z cebulką w oleju, pieczywo  7 zł 

2 jogurt FIT  (owoce, miód, płatki/musli) 8 zł 

3 zestaw śniadaniowy  (pomidor, ogórek, twarożek/lub sałatka jarzynowa, 
sałata, masło, pieczywo)  

9 zł 

4 zestaw śniadaniowy  (pomidor, ogórek, szynka /lub pasztet pieczony,  
sałata, masło, pieczywo)  

9 zł 

5 kanapka ( duża bułka ) z pieczenią mięsną, sałatą, sosem musztrdowym  8 zł 

6 kanapka ( duża bułka ) z serem mozzarellą, pomidorem, bazylią, sałatą, 
sosem vinegret  

8 zł 

7 zimne nózki wieprzowe/lub drobiowe,  pieczywo 6 zł 

8 ryba po grecku, pieczywo  7 zł 

9 koktajl  jogurtowo-mleczny z owocami  8 zł 

10 kanapka (duża bułka ) z serem białym, ogórkiem, koper, pietruszka, sałata  8 zł 

11 kanpaka (duża bułka) z pieczonym pasztetem, ogórek, sałata 7 zł 

12 kanapka (duża bułka ) z twarożkiem, sałata  7 zł 

13 kanpaka (duża bułka ) ser zółty, ogórek, pomidor, sałata  7 zł 

14 kanpaka (duża bułka) z kurczakiem, pomidor, ogórek, sałata, sos  8 zł 

15 kanpka (duża bułka) z szynką, pomidorem, ogórkiem, sałatą  7 zł 

16 kanapka (duża bułka ) z szynką, serem żółtym, sałatą, ogórkiem  8 zł 

17 kanapka (bułka duża) salceson wiejski, sos musztardowy, sałata  7 zł 

18 tatar wolowy z jajkiem przepiórki, cebulką, ogórkiem (2szt) , pieczywo 14 zł 

 sałatki  cena za porcje  

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

10 zł 

2 sałatka z kurczakiem i sosem czosnkowym (sałata, pomidor, ogorek, 
cebulka, kurczak, sos) 

10 zł 

3 sałatka z grilowanym kurczakiem, salata, papryką, parmezanem  12 zł 

4 sałatka z rukolą, serem fetą, buraczkiem, prazonymi nasionami, sos lekki 10 zł 

5 sałatka warstwowa ze śledziem, warzywami, buraczkiem, jajkiem 12 zł 

6 sałatka gyros z kurczaka  12 zł 
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7 sałatka z kaszą bulgur, soczewica, tuńczyk, suszony pomidor 10 zł 

8 sałatka z kurczakiem, winogronem, prazonym słonecznikiem  12 zł 

9 sałatka jarzynowa (3kulki) pieczywo 7 zł 

10 sałatka z awokado, ogórkiem i jajkiem  12 zł 

 zasady zamawiania   

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

 zamówinie przyjmujemy codziennie do godziny 8.00 w dniu realizacji zamówienia   

 lub do godz. 20.00  dzień przed realizacją zamówienia   

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

 wszyskie posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowych,   
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