Prawdziwie pachnąca domem
kuchnia...
Catering świąteczny Restauracji STODOŁY
to szeroka oferta potraw, przekąsek i
wypieków.

Zupy (1 litr)
Barszcz czerwony na zakwasie
Zupa rybna (dorsz, halibut, sandacz, pomidor, kapary
Żurek wigilijny z grzybami
Specjały mięs pieczystych (2 porcje)
Rolada wołowa
Gicz jagnięca
Gulasz z jelenia
Udo kacze
Sakwa drobiowa z grzybami lub szpinakiem
Kotlet de volaille
Policzki wołowe
Kaczka faszerowana

20 zł
40 zł
30 zł

30 zł
70 zł
40 zł
40 zł
30 zł
28 zł
34 zł
150 zł/szt.

Ryby (2 porcje)
Karp tradycyjny panierowany
Karp pieczony saute
Grillowany sandacz

22 zł
24 zł
36 zł

Zimne przekąski – 500g
Pieczony schab ze śliwką
Pieczony karczek z czosnkiem
Tradycyjnie wędzony schab
Tradycyjnie wędzony karczek
Pasztet z dziczyzny

40 zł
40 zł
40 zł
40 zł
50 zł

Zimne przekąski – 200g
Rostbef pieczony po angielsku
Śledź zawijany z kawałkami migdałów i jabłka w oliwie
Marynowany śledź w oleju z cebulką i ogórkiem kiszonym
Halibut w winnej galantynie

30 zł
20 zł
15 zł
30 zł

Dressing 150 ml
Śliwkowy, azjatycki, chrzanowy

10 zł

Dania tradycyjne
Pierogi
z mięsem
z kapustą i grzybami
ze szpinakiem
ruskie
Krokiety
z mięsem
z kapustą i grzybami
Paszteciki
z mięsem
z kapustą i grzybami
Uszka
z grzybami i kapustą

30 zł/kg

35 zł/kg

50 zł/kg
60 zł/kg

Dodatki – 500 g
Kapusta zasmażana z grzybami
Kapusta zasmażana z grochem
Sałatka z kapusty czerwonej
Sałatka z buraków z jabłkiem

18 zł
15 zł
15 zł
12 zł

Sosy – 250 ml
Pieczeniowy
Grzybowy
Cytrynowo – maślany

10 zł
15 zł
15 zł

Wyroby cukiernicze
Sernik z brzoskwiniami (16 porcji)
Szarlotka (16 porcji)
Torcik Tiramisu (16 porcji)
Maślane ciasteczka świąteczne

80 zł
60 zł
100 zł
60 zł/kg

Wszystkie wyroby pakowane są próżniowo w opakowaniach
jednorazowych
lub szklanych, umożliwiając łatwy transport i szybkie
przygotowanie dania
przy zachowaniu walorów smakowych.
Zapraszamy do składania zamówień do dnia 20.12.2018r.
Termin realizacji zamówień do 23.12.2018r.
Oferowane dania mogą być odbierane indywidualnie lub
dostarczane
pod wskazany adres.
Przy zamówieniu powyżej 100 zł dowóz gratis!
Restauracja STODOŁY
ul. Cisowa 2, 44-292 Rybnik
stodoly@stodoly.pl
tel.32 739 16 20
www.stodoly.pl
facebook.pl/stodoly

