Catering
Wielkanocny

ZUPY

ILOŚĆ

CENA

1 żurek z jajkiem i białą kiełbasą
2 rosół z makaronem
3 zupa chrzanowa

1000 ml
1000 ml
1000 ml

28,00 zł
23,00 zł
25,00 zł

4 zupa szczawiowa z jajkiem
5 zupa koperkowa z jajkiem

1000 ml
1000 ml

24,00 zł
25,00 zł

6 zupa krem brokułowa z parmezanem
7 zupa cebulowa

1000 ml
1000 ml

26,00 zł
28,00 zł

8 barszcz ukraiński
9 bogracz z wołowiną i papryką

1000 ml
1000 ml

25,00 zł
36,00 zł

z jajkiem, grzankami i szczypiorkiem

UWAGI

i grzankami

z pieczonymi pierożkami czosnkowo - szpinakowymi

GALARETY

ILOŚĆ

CENA

UWAGI

10 kurczak w galarecie
11 schab w galarecie

1 szt (100 ml) 6,00 zł min. 5 szt
1 porcja (ok.200g) 12,00 zł
500 ml

12 szynka w galarecie

1 porcja (ok.150g) 10,00 zł
500 ml

faszerowana pastą majonezowo - chrzanową

13 galareta warzywna z jajkiem
14 galareta z łososiem i szpinakiem
15 galareta z kaczki
z konfiturą żurawinową

1 szt (100 ml)

5,00 zł

1 porcja (ok.200g) 20,00 zł
500 ml
1 porcja (ok.150g) 20,00 zł
500 ml

min. 5 szt

MIĘSA

ILOŚĆ

CENA UWAGI

16 pieczeń rzymska z jajkiem
17 pieczeń z karczku w sosie własnym
18 pieczona szynka

1 foremka
25,00 zł
(ok.600ml)
1 szt(ok.200g) 9,00 zł min.8 porcji
1 porcja (ok.200g) 10,00 zł min.5 porcji

19 schab faszerowany

1 porcja (ok.200g) 12,00 zł min.5 porcji

20 roladki z karkówki

1 porcja (ok.200g) 9,00 zł min.5 porcji

w sosie paprykowym

mięsem, borowikami i suszonymi pomidorami
w skorupce musztardowej
z farszem z mięsa mielonego, papryki i pieczarek
w sosie własnym

21 rolada wołowa
1 szt(ok.150g) 15,00 zł
22 rolada wieprzowa
1 szt(ok.150g) 10,00 zł
23 polędwiczka wieprzowa faszerowana 1 porcja (ok.180g) 14,00 zł min.5 porcji
szpinakiem,mozzarellą i chorizo

24 polędwica wołowa
w sosie pieprzowym

25 staropolska kaczka pieczona

1 porcja (ok.180g) 30,00 zł min.5 porcji

1 szt ok. 2 kg

80,00 zł

z jabłkami

26 pieczone udka z gęsi
27 pieczone udka z kaczki
28 udka z kurczaka

faszerowane pieczarkami i mozzarellą

29 królik w sosie śmietanowym
30 pieczony udziec z indyka
31 czosnkowa pieczeń z indyka (filet)
32. pieczeń cielęca (udziec)
w sosie z palonego masła

1 szt
1 szt
1 szt

25,00 zł min.6 porcji
18,00 zł min.6 porcji
11,00 zł min.6 porcji

1 porcja(ok.350g) 30,00 zł min.5 porcji
+ 150 ml sosu
1 porcja (ok.1kg) 30,00 zł
1 porcja (ok.200g) 15,00 zł min.5 porcji
1 porcja (ok.180g) 20,00 zł min.5 porcji

33. mostek cielęcy faszerowany jajkiem 1 porcja (ok180g) 15,00 zł min.5 porcji
i serem cheddar

34. filet z kurczaka nadziewany
serem wędzonym i ziołami
w sosie ziołowo - serowym

1 porcja (ok.200g) 12,00 zł
+ 150 ml sosu

PASZTETY

ILOŚĆ

CENA

UWAGI

35 wielkanocny pasztet warzywny
36 świąteczny pasztet z 4 mięs

1 kg
1 kg

40,00 zł
65,00 zł

min. 0,5 kg
min. 0,5 kg

37 tradycyjny pasztet wieprzowy z grzybami

1 kg

60,00 zł

min. 0,5 kg

38 pasztet z kaczki z konfiturą żurawinową

1 kg

70,00 zł

min. 0,5 kg

(indyk,kurczak,wieprzowina,wołowina)

Jajka - minimum 5 sztuk
ILOŚĆ
1 szt(2 połówki)
39 jajka faszerowane rzeżuchą i szynką
1 szt(2 połówki)
40 jajka faszerowane pieczarkami
41 jajka faszerowane szynką i szczypiorkiem 1 szt(2 połówki)
1 szt(2 połówki)
42 jajka faszerowane łosiem wędzonym
1 szt(2 połówki)
43 jajka faszerowane tuńczykiem
1 szt(2 połówki)
44 jajka wiosenne

CENA UWAGI
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
5,00 zł
4,50 zł
4,00 zł

faszerowane ogórkiem, rzodkiewką, szynką i
szczypiorkiem

45 jajka faszerowane cukinią i żółtym serem 1 szt(2 połówki) 4,50 zł
46 jajka faszerowane suszonymi pomidorami 1 szt(2 połówki) 4,50 zł
oraz fetą

47 jajka jalapeno

faszerowane papryką jalapeno,szczypiorkiem i pietruszką

1 szt(2 połówki) 4,50 zł

48 jajka caprese

1 szt(2 połówki) 4,00 zł

49 beczułki z jajek

1 szt(2 połówki) 5,00 zł

z mozzarellą,pomidorami i bazylią
z szynką szwardzwaldzką i rzeżuchą

50 jajka w sosie tatarskim

3 szt
+ 150 ml sosu 12,00 zł

PRZEKĄSKI

ILOŚĆ

1 szt
51 szynka faszerowana jajkiem i serem
1 szt
52 szynka faszerowana sałatką warzywną
53 szynka faszerowana jajkiem i pieczarkami 1 szt
54 koreczki z jajek przepiórczych i kabanosów 1 szt
55 faszerowane pomidorki koktajlowe
1 szt
56 tymbaliki z wędzonego łososia
1 szt
1 szt
57 muszle makaronowe
faszerowane sałatką jarzynową

58 roladka z naleśnika

faszerowana wędzonym łososiem

5,50 zł
5,50 zł
5,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
10,00 zł
6,00 zł

min.5 szt
min.5 szt
min.5 szt
min.5 szt
min.5 szt
min.5 szt
min.5 szt

10,00 zł
1 naleśnik
(ok.3 mini roladki)

min. 2 szt

59 ogórek zielony nadziewany twarożkiem

DODATKI
60 kluski marchewkowe
+ sos pieczeniowy

61 kluski śląskie
+ sos pieczeniowy

62 sos grzybowy
63 sos tatarski
64 sos żurawinowy
65 sos frankfurcki zielony

jajka, szczypiorek,koperek,szczaw,ogórek zielony

66 krem chrzanowy
67 sos cumberland
68 majonez bazyliowy lub szczypiorkowy

CENA UWAGI

1 szt

4,00 zł

ILOŚĆ

CENA

6 klusek +
150 ml sosu
6 klusek +
150 ml sosu
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

8,00 zł

100 ml
100 ml
100 ml

8,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
2,50 zł

UWAGI

SAŁATKI

Cena za 1
Cena za 1
salaterkę o
salaterkę o
pojemności 1,7 l pojemności 1 l
(dla ok.5-6 osób) (dla ok. 3-4 osób)

69 sałatka jarzynowa tradycyjna
70 sałatka makaronowa

22,00 zł
23,00 zł

16,00 zł
17,00 zł

71 sałatka buraczkowa

22,00 zł

16,00 zł

72 sałatka tatarska

23,00 zł

17,00 zł

73 sałatka z selerem naciowym

23,00 zł

17,00 zł

74 sałatka warstwowa z tuńczykiem

23,00 zł

17,00 zł

75 świąteczna sałatka z jajkiem

23,00 zł

17,00 zł

76 sałatka z białą kiełbasą i jajkiem

23,00 zł

17,00 zł

77 sałatka wielkanocna

23,00 zł

17,00 zł

78 sałatka warstwowa

23,00 zł

17,00 zł

79 sałatka śledziowa wykwintna

23,00 zł

17,00 zł

makaron, ser, szynka, ogórek, majonez
z jajkiem, cebulą i majonezem

marynowane pieczarki, jajko, cebula, ogórek kiszony,
groszek, majonez
seler, jajko, papryka czerwona, kukurydza,
szczypiorek, majonez

jajko, groszek, tuńczyk, kukurydza, ser żółty,
szczypiorek, jogurt, musztarda
jajko, szynka, por, kukurydza, seler konserwowy
sos jogurtowo - majonezowy
mix sałat, jajko, biała kiełbasa, papryka, jogurt, chrzan
jajko, ogórek zielony, szczypiorek, szynka, rzodkiewka,
rzeżucha, sos majonezowo - jogurtowy

śledź, buraki, cebula, ziemniaki, jabłko, jajko,majonez
śledź, jabłko, jajko, ogórek konserwowy, majonez

DESERY
80 Torcik bezowy z kremem mascarpone
i owocami

81 Torcik bezowy z kremem kokosowym
i kulkami "rafaello"

82 Torcik bezowy "kinder bueno"

ILOŚĆ

CENA

1 szt

20,00 zł

1 szt

20,00 zł

1 szt

20,00 zł

z kremem czekoladowo - śmietankowym i czekoladkami

KONTAKT
694 631 353, 604 636 340
zielonaoberza@zielonaoberza.pl
www.zielonaoberza.pl

Do potraw doliczane są opakowania.
Uwaga: podane w zestawieniu wagi mięs dotyczą
produktu surowego (przed obróbką termiczną).

Cennik nie stanowi ofert handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest
publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

