CATERING Z KARCZMY U KAROLA

Przygotowujemy na zamówienie:
*PATERY MIĘS
*PATERY ZAKĄSEK
*DODATKI
*SURÓWKI
*SAŁATKI
*ZUPY
*KROKIETY Z MIĘSEM LUB KAPUSTĄ I GRZYBAMI
*BIGOS
REGULAMIN:
*Catering zamawiamy z co najmniej 3dniowym wyprzedzeniem
*Zamówienie można złożyć stacjonarnie w lokalu po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu lub telefonicznie
*Płatność następuje przy odbiorze
*Karczma zastrzega sobie możliwość odmowy małych,
niepełnych(połówek) zamówień
*Możliwy jest odbiór własny lub dowóz za dopłatą
*Do 2 dni prosi się o zwrot naczyń, korytek itd.

Bigos na 10-12 osób- 200ZŁ
Frytki/ziemniaczki ćwiartki 10-12 osób-80zł
Kluski z sosem 10-12 osób-150z
Krokiety mięsne,z kapustą i grzybami lub mieszane 30 szt-240zł

Surówki-30zł miska
Kapusta czerwona,surówka z białej kapusty z koperkiem,surówka z białej
kapusty z papryką, kapusta zasmażana,sałatka grecka z fetą, sałata
lodowa z rucolą z sosem vinegrette,marchewka z
groszkiem,mizeria,warzywa gotowane z masłem, warzywa z sosem
serowym, kapusta pekińska, buraczki i inne
Sałatki-30zl miska
Cezar z grillowanym kurczakiem, brokułowa z sosem
czosnkowym,makaronowa z suszonymi pomidorami ,słonecznikiem i
rucolą,makaronowa z brokułami i tuńczykiem,meksykańska z mięsem
mielonym i nachosami,tortellini ,gyros, z kebabem,meksykańska z
ananasem,układana z sosem majonezowo jogurtowym, z zupek
chińskich ,kartofelnsalad,makaronowa i inne
PATERY ZIMNA PŁYTA na ok 8-10 osób -300zl(1 patera)
*Patera 1:
wędliny,sery,koreczki,galareta,tortille 2 rodzaje ,
3 miseczki różnych sałatek,babeczki faszerowane
*Patera2:
nugetsy:drobiowe,rybne,serowe,warzywne
+sosy(czosnkowy,słodkokwaśny,meksykański,1000wysp)
*Patera 3:
zakąski: ślimaczki z ciasta francuskiego,j ajka faszerowane,kuleczki
warzywne,miniknapki z łososiem, pomidorkami ,kiełkami i rucolą
,tortille z szynką, babeczki faszerowane
+sosy( czosnkowy i meksykański)

PATERY MIĘSNE
*Patera mięs kolacyjnych do wyboru / 15 kawałków mięsa -350zł
*Patera mięs obiadowych do wyboru / 15 kawałków mięsa + sos -350zł

MIĘSA:
Rolada,kotlet schabowy,pieczeń,devolay,kotlet drobiowy,golonko,karczek
z grilla,karczek zapiekany,żeberka,pierś siekana z warzywami w ziołach
prowansalskich,kurczak pod pierzynką,pierś w szynce
szwardzwaldzkiej,pierś z grilla,nugetsy drobiowe,pierś faszerowana
suszonymi pomidorami lub szpinakiem lub metką,roladki faszerowane
marchewką z czosnkiem,polędwiczki w sosie borowikowym, schab po
hawajsku z ananasem,łódki drobiowe z pieczarkami,kurczak w sosie
śmietanowym,pierś grillowana z pomidorem i mozzarellą,roladki
schabowe lub drobiowe w sosie, papryka faszerowana z ryżem i mięsem
mielonym lub z ryżem i warzywami, kotleciki warzywne z kalafiorem,
udka z kurczaka, pierś z kaczki, udko z kaczki, roladki z karczku

KORYTKA 190zł (8 KAWAŁKÓW MIĘSA) DLA OK 5-6 OSÓB
*OBIADOWE:
mięsa,kluski, kapusta czerwona i zasmażana,sos
*KOLACYJNE:
mięsa,ziemniaki zapiekane,ćwiartki ziemniaczane,
pierogi,kapusta zasmażana
*DZIECIĘCE 160zł dla ok 6 osób :
nugetsy drobiowe,pałki z kurczaka,frytki,
kulki ziemniaczane,pierogi, sosy

*Dodatkowa miska surówki lub kapusty 30zł
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