Nasza Restauracja znalazła się
w gronie 23 lokali znajdujących się na Szlaku
Kulinarnym „Śląskie Smaki”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą menu cateringowego Restauracji
„Stodoły”. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji.
Zamówienie dostarczamy pod wskazany adres.
Istnieje także możliwość dowozu dań z karty menu (zakładka restauracja)
Chętnie uwzględnimy Państwa sugestie dostosowując naszą ofertę do Państwa
potrzeb.
Zachęcamy do składania zamówień.
RESTAURACJA STODOŁY
ul. Cisowa 2
44-292 Rybnik
tel. 32 739 16 20
www.stodoly.pl
stodoly@stodoly.pl

MENU CATERINGOWE BIESIADNE
Zupy (1 litr) :
1.
2.
3.
4.

Bulion z kawałkami kaczki i grzybami z zieleniną – 60, 00 zł
Zupa rybna z krewetką – 55, 00 zł
Żurek śląski – 30, 00 zł
Barszcz czerwony – 30, 00 zł

Dania gorące:
1.
2.
3.
4.
5.

Bogracz – 60 zł/litr
Buef strogonow-80 zł/litr
Zestaw pierogów (z mięsem, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, ruskie) 10 sztuk – 16, 00 zł
Krokiety (z mięsem, z kapustą i grzybami) – 35zł/kg
Paszteciki (z mięsem lub kapustą) – 50 zł/kg

Zestawy biesiadne dla 5 osób grill (2 porcje/osobę):
1. Karczek z czosnkiem, polędwiczka owinięta boczkiem, szaszłyk wieprzowy, warzywa duszone w
oliwie, kapusta zasmażana, ziemniaki opiekane- 150,00 zł
2. Rolada wieprzowa, udo kacze, kotlet devolay, sałatka z czerwonej kapusty, sałatka z buraków,
kluski, sos pieczeniowy- 180,00 zł
3. Krupniok w kapuście, smażone żeberka, pieczone golonko, kapusta zasmażana, ziemniaki
opiekane- 130,00 zł

Zimne przekąski dla 5 osób:
1. Karczek marynowany w czosnku, marynowany schab na zimno, wykwintny pasztet, salami z
musem chrzanowym, pieczarka faszerowana, śliwka owinięta plastrami boczku – 100, 00 zł
2. Plastry ozora pod auszpikiem – 30, 00 zł
3. Tymbaliki drobiowe – 25, 00 zł
4. Galantyna mięsna – 30, 00 zł
5. Śledź zawijany z cebulą i jabłkiem w oliwie – 30,00 zł
6. Śledź po japońsku – 30, 00 zł
7. Sałatka nicejska ( mix sałat zielonych, tuńczyk, pomidor malinowy, jajko, oliwki) – 40,00 zł
8. Sałatka grecka (mix sałat zielonych, pomidor, ogórek, oliwki, ser feta, oliwki, krążki czerwonej
cebuli, winegret) – 40,00 zł
9. Sałatka z mieszanych sałat, płatków parmezanu, gruszki, mango, orzechów i suszonej śliwki z
dressingiem francuskim- 50,00 zł
10. Sałatka z kurek, młodego szpinaku, selera naciowego z balsamico – 80,00 zł
11. Listki młodych sałat z wędzonym łososiem, kaparami i suszonym pomidorem z dressingiem
winegret – 50,00 zł

Tradycyjne smaki

Zapraszamy w podróż do krainy wyjątkowych smaków.
W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Miłośników słodkości zapraszamy do degustacji naszych popisowych wypieków
– szarlotki, sernika, ciasteczek maślanych oraz tortu Tiramisu.
Zwolennikom tradycyjnych smaków polecamy domowe pierogi, krokiety i
paszteciki, a także faszerowaną kaczkę oraz domowe wędzonki.

Zamówienia można składać pod numerem telefonu:

32 739 16 20
z jednodniowym wyprzedzeniem
codziennie od godz. 6.30 – 22.00

Oferta obowiązuje od 02.01.2018r.

Domowe PIEROGI z farszem do wyboru :
- z mięsem
- kapustą i grzybami
- ze szpinakiem
- ruskie
- z serem na słodko
Gwarancja smaku jak u babci!
Cena: 30 zł/kg

Krokiety z farszem do wyboru:
- z mięsem
- kapustą i grzybami
Cena: 35 zł /kg

Paszteciki z farszem do wyboru:
- z mięsem
- z kapustą
Cena: 50 zł /kg

Kaczka faszerowana mięsem i jabłkiem
Cena 150 zł/szt.

Domowe wędzonki
Schab wędzony – 50 zł /kg
Karczek wędzony – 50 zł/kg

Torcik Tiramisu - 100 zł /szt.(16 porcji)
Szarlotka – 60 zł / 20 porcji
Sernik – 80 zł / 16 porcji
Ciasteczka maślane - 60 zł/ kg

