
 

 
 

 

 

Oferta cateringowa na święto 1 listopada 

Zaproś najbliższych do stołu, 

zamów u nas catering.  

Prawdziwie pachnąca domem kuchnia...  

Catering Restauracji „Stodoły” to szeroka  

oferta potraw, przekąsek i wypieków . 

 

Zupy (1 litr) 
Barszcz czerwony na zakwasie                 20 zł 

Zupa rybna (dorsz, morszczuk, krewetki, pomidor, kapary)                 50 zł 

Żurek śląski na wędzonce z jajkiem             30 zł 
 
 Specjały mięs pieczystych (2 porcje) 

 Rolada wołowa               35 zł 

 Policzki wołowe               40 zł 
 Udo kacze                32 zł 

 Pieczona pierś z gęsi – idealna na św. Marcina!        60 zł 

 Pieczona pierś kacza             50 zł  
 Kotlet de volaille                      30 zł 

  
Ryby (2 porcje) 

Polędwica  z dorsza                                 50 zł 

Pieczony sandacz               36 zł 

 
Zestaw przekąsek finger foods (30 szt.) - na zdjęciu     60 zł  

W skład zestawu wchodzą: 
- roladki z rostbefu z dressingiem chrzanowym  
- volaventy z łososiem i kaparami 
- tarty z dojrzewającą wołowiną i musem tuńczykowym  
- galantynki golonkowe z piklami 
 

Zimne przekąski mięsne – (krojone i ułożone na paterze) 

Pieczony schab ze śliwką  200g             30 zł 
Karczek marynowany w czosnku 200g            38 zł 

Rostbef pieczony po angielsku 100g            30 zł  

Wołowina dojrzewająca 100g                                                                          30 zł  
 

Polecamy nasz tradycyjny produkt – 500g 

Wykwintny pasztet – nasza tradycja i receptura!           50 zł 

 

 

 

 

Nasza Restauracja znalazła się  
w gronie 26 lokali znajdujących się na Szlaku 

Kulinarnym „Śląskie Smaki”  



Zimne przekąski rybne – 200g 

 Śledź zawijany z kawałkami jabłka i cebuli                             18 zł 
 Marynowany śledź w oleju z cebulką i ogórkiem kiszonym         15 zł 
          
 Dressing 150 ml 
 Śliwkowy, tatarski, jabłkowo - chrzanowy                                                    15 zł 

 

Dania tradycyjne 
Pierogi (10 szt.)                                18 zł 
z mięsem 
ze szpinakiem 
ruskie 
wegetariańskie pierożki z warzywami –  nowość!       
                                
Krokiety (8 szt.)             48 zł 
z mięsem 
z kapustą i grzybami 
                    
Paszteciki (1 kg)                      50 zł  
z mięsem 
z kapustą i grzybami 
                     

Dodatki – 500 g 
Sałatka z kapusty czerwonej            15 zł  
Kapusta zasmażana z grzybami                               18 zł 
Sałatka z buraków z jabłkiem                          15 zł 
 
Sosy – 500 ml 
Pieczeniowy                            15 zł 
Grzybowy                             30 zł 
Cytrynowo – maślany                           25 zł 
    
Wyroby cukiernicze (około 16 porcji) 
Torcik tiramisu                                                                                   120 zł 
Szarlotka                                                                                                              100 zł 
Sernik                                                                                                120 zł 

 
 

Zapraszamy do składania zamówień do 30.10.2020r. 

Realizacja zamówień do 31.10.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

Restauracja STODOŁY 

ul. Cisowa 2, 44-292 Rybnik 

stodoly@stodoly.pl 

tel.32 739 16 20 

www.stodoly.pl 

facebook.pl/stodoly 


