Zaskocz swoich gości
Jeśli organizujesz imprezę, taką jak komunia, chrzciny, roczek, rocznica, imieniny,
urodziny, zaręczyny, parapetówkę, spotkanie firmowe, a może wieczór kawalerski i nie
chcesz martwić się zapewnieniem swoim gościom smacznego jedzenia – my
przygotujemy je dla Ciebie. Zaskocz swoich gości smacznym, zdrowym, domowym
jedzeniem!
Bogaty wybór i własne kompozycje
Mamy dla Ciebie różne warianty menu, wybierz taki, który najbardziej odpowiada Twoim
potrzebom i skomponuj wymarzone menu:

Obiad dla 10 osób – tylko 280 zł





kompozycja własna klienta
dwie porcje mięsa na osobę
dwa dodatki
trzy surówki

Dodatki (maksymalnie 2 dodatki)
 ziemniaki
 frytki
 kluski śląskie
 ziemniaczki
 ćwiartki
 talarki
 knedel czeski
 ryż
Mięsa obiadowe (minimum 5 szt. z danego gatunku mięsa)
 zawijaniec z kurczaka z serem i szynką / suszonym pomidorem
 kotlet z kurczaka w cieście
 kurczak z rusztu
 udko z kurczaka g
 gęś pieczona
 schabowy posypany pieczarkami
 schabowy z kością
 kotlet po szwajcarsku
 sopel schabowy
 karczek z grilla
 żeberka w miodzie




szaszłyk zbójnicki
roladka drobiowa

faszerowana szpinakiem podawana z sosem serowym
 pierś z kurczaka zapieczona z serem i pomidorem
 pieczeń wieprzowa w sosie pieczeniowym / borowikowym / myśliwskim
 rolada wieprzowa w sosie pieczeniowym / borowikowym / myśliwskim
Surówki (maksymalnie 3 surówki)
 biała kapusta
 czerwona kapusta
 mizeria
 buraczki
 marchewka na słodko
 marchewka z chrzanem
 surówka z selera
 surówka z kapusty pekińskiej i świeżych warzyw

Zimna płyta dla 10 osób – tylko 290zł
 elementy stałe
 talerz wędlin i serów
 smalec domowej roboty
Kompozycja własna klienta (maksymalnie 4 pozycje)
 ryba po cygańsku
 śledź w śmietanie / w oleju
 kanapeczki z łososiem lub śledzikiem
 śledź po japońsku  jajko faszerowane
 jajko w chrzanie
 sos tatarski z jajkiem
 roladki szynkowe z musem chrzanowym
 sałatka wiejska /farmerska/ grecka / gyros / z brokułem / z tortellini / z grillowanym
kurczakiem
 galaretka z nóżek
 szynka w galarecie  tymbalik drobiowy
 lizaki z kurczaka
 ptysie na słono
 koreczki a'la Tuł
 pomidorki faszerowane
 smalec w chlebie

Kolacja dla 10 osób – 120zł (wybrać należy jedną z poniższych propozycji)
 bogracz zbójnicki z pieczywem
 żurek śląski z pieczywem
 barszczyk z pasztecikiem (mięsnym lub pieczarkowym)

Zadzwoń do nas
Tel. 33 852 79 47
Kom. 692 613 140

Napis do nas
Email: biuro@podtulem.pl

