
  O F E R T A       kom  601 313 274  

  KARCZMA U KAROLA  [  Imprezy  i  catering ] 

*CENA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD MENU 

*Napoje,wódka- ustalane indywidualnie 

OBIAD  

Zupa:  

Rosół z makaronem, krem z borowików, żurek 

Mięsa: 

Rolada,pieczeń,kaczka,schab,filet z kurczaka panierowany,grillowana pierś z kurczaka,udko z kurczaka 

lub inne     

                                                                                                                                     /2 kawałki na osobę                                     

Dodatki: 

Kluski jasne,kluski ciemne,frytki,ziemniaki z wody                                            /2 do wyboru 

Surówki: 

Surówka  z białej kapusty,kapusta czerwona,marchew,buraki                      2/3 do wyboru 

DESER 

Kawa 

Ciasto we własnym zakresie 

      *Lody z owocami           *Lody z gorącymi malinami                   ***Deser  z bezą i malinami 

ZIMNA PŁYTA 

Pieczywo,masło,szynki,sery 

Sałatki:            /2 do wyboru 

Gyros 

Meksykańska z mięsem mielonym 

Z kurczakiem z prażoną cebulą 

Ryba po japońsku 

Grecka z serem feta  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://kuzniagrafiki.pl/pl/p/Ornamenty-68/970&psig=AOvVaw2WJ21XrQZrbLoHjl62eGZy&ust=1592904367521000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC31quNleoCFQAAAAAdAAAAABAR


Brokułowa  z sosem czosnkowym 

Tortellini z kurczakiem 

Tortellini z kabanosem 

Sałatka śledziowa a la Matijas 

Sałatka makaronowa 

Lodowa z grillowanym kurczakiem 

Z kebabem 

inna 

Dodatki:                                                     5/6 do wyboru 

Sery pieczone z żurawiną 

Nugetsy z sosem czosnkowym 

Muszle makaronowe 2 smaki 

Roladki z szynki 

Rolsy z nadzieniem 3 smaki 

Kurczak w zalewie octowej 

Jajka w sosie tatarskim 

Galert 

Tatar 

Pomidory w sosie czosnkowo serowym 

Tortilla z łososiem wędzonym 

Tortilla z szynką 

Tortilla  kurczakiem  

Tortilla z jajkiem i tuńczykiem 

Śliwki w boczku 

Inne 

 

 



KOLACJA 

Bigos, barszcz z krokietem, bogracz, gulasz z kluseczkami, placek po węgiersku 

Mięsa:        3/4 do wyboru 

Schab 

Devolay 

Karczek z grilla 

Golonko 

Pierś w szynce Schwardzwaldzkiej 

Roladki schabowe 

Roladki drobiowe 

Pierś siekana z warzywami 

Grillowana pierś z kurczaka 

Nugetsy z kurczaka 

Pierś faszerowana: z metką lub z pomidorami lub ze szpinakiem lub z suszonymi pomidorami 

Polędwiczki  w  sosie borowikowym 

Roladki wieprzowe w sosie śmietanowym 

Schab po hawajsku z ananasem 

Karczek zapiekany z serem i cebulą 

Zapiekane łódki z kurczaka 

Sałatki:       /2 do wyboru 

Z pekińskiej kapusty 

Z białej kapusty  z papryką 

Grecka z serem fetą 

Zasmażana 

Warzywa gotowane 

Warzywa z sosem serowym 

Dodatki: ziemniaki z wody,ziemniaki zapiekane,kopytka,frytki,ćwiartki  ziemniaczane,kulki 

ziemniaczne                                                          /3 do wyboru 



 

 

KORYTKA OBIADOWE LUB KOLACYJNE( na wynos,z dowozem  lub na miejscu)  

150 zł(8 kawałków mięsa do wyboru) 

Obiadowe: kluski,mięsa,kapusta czerwona i zasmażana,sos            /Dodatkowa 

surówka 20zl/miska 

Kolacyjne: mięsa, ziemniaki zapiekane, ćwiartki ziemniaczane,kapusta 

zasmażana,pierogi /Dodatkowa surówka 20zł/miska 

Dziecięce  120zł/ ok 6 os  Nugetsy ,pałki z kurczaka,frytki,kulki 

ziemniaczane,pierogi,sosy 

CENA DOWOZU USTALANA INDYWIDUALNIE 
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