BRAK POMYSŁU NA OBIAD?

ZAMÓW
CATERING
RODZINNY!
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!

www.eurohotel.swarzedz.pl

Catering rodzinny
Oferujemy możliwość zamawiania dań na uroczystości rodzinne organizowane w Państwa domu,
bez obsługi kelnerskiej i wyposażenia gastronomicznego.

Zupy
Krem pomidorowy
Żurek staropolski z kiełbasą
Krem z białych warzyw z szynką parmeńską
Rosół z makaronem

1 litr
1 litr
1 litr
1 litr

24 zł
32 zł
26 zł
19 zł

120 g
120 g
120 g
120 g
120 g

12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł

160 g
140 g
140 g
140 g
140 g
270 g

18 zł
17 zł
12 zł
14 zł
24 zł
24 zł

Dania na ciepło
De volaille z masłem i pietruszką
Kotlet szwajcarski - filet drobiowy faszerowany serem i szynką
Filet drobiowy w panco faszerowany fetą i szpinakiem
Filet drobiowy z mozzarellą i suszonymi pomidorami
Roladka drobiowa w panierce sezamowej faszerowana pieczarkami,
żółtym serem i papryką
Filet z kaczki
Zraz wołowy z sosem pieczeniowym 100 ml
Zraz wieprzowy z sosem pieczeniowym 100 ml
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
Łosoś grillowany z cytryną i koprem
Pstrąg soute z masłem ziołowym

Przekąski garmażeryjne
Plater zimnych przekąsek garmażeryjnych: galarciki drobiowe,
szparagi w szynce, filet z indyka, schab ze śliwką
Plater zimnych przekąsek garmażeryjnych: rolada z indyka z farszem
mięsnym i papryką, filet drobiowy w tymianku z musem chrzanowojabłkowym, schab ze śliwką, szparagi w szynce.
Plater zimnych przekąsek garmażeryjnych: rolada drobiowa ze
szpinakiem i serem lazur, filet z indyka z brzoskwinią, schab
faszerowany pieczarką i suszonymi pomidorami, polędwiczka
wieprzowa faszerowana grzybami.
Plater rybnych przekąsek garmażeryjnych: pstrąg, sandacz, łosoś.

12 porcji

65zł

12 porcji

80zł

12 porcji

90 zł

10 porcji

95 zł

500 g
500 g
500 g
500 g

20 zł
24 zł
28 zł
14 zł

500 ml
500 ml
500 ml

10 zł
9 zł
10 zł

Sałatki
Sałata grecka
Sałata z grillowanym kurczakiem w sosie koktajlowym
Sałata z serem pleśniowym, gruszką i orzechami
Sałatka niemiecka z ziemniakami, ogórkiem kiszonym i czerwoną
cebulą

Sosy i dodatki
Sos pieczeniowy
Sos czosnkowy
Sos tatarski

Frytki, cząstki ziemniaków opiekanych w ziołach, kopytka, puree
ziemniaczane, ziemniaki gotowane z koperkiem, ryż z warzywami
Dodatki warzywne: bukiet warzyw gotowanych, modra kapusta
zasmażana, gotowana marchewka z groszkiem, surówka z pora,
buraczki z chrzanem, surówka Colesław, tarta marchewka z
jabłkiem, surówka z kapusty kiszonej

200 g

7 zł

min. 4 porcji 1 pozycji

200 g

8 zł

min. 4 porcji 1 pozycji

Zestawy obiadowe dla 4-6 osób
Zestaw I:
6 porcji mięs do wyboru (max 3 rodzaje do wyboru)
De volaille, kotlet szwajcarski, zraz wieprzowy z sosem pieczeniowym, roladka
drobiowa faszerowana pieczarkami, żółtym serem, papryką w panierce sezamowej,
filet drobiowy faszerowany serem feta, natką pietruszki i miętą, zawijaniec
drobiowy z serem pleśniowym i suszonymi pomidorami.
Dodatki: ziemniaki opiekane w ziołach i czosnku lub kopytka lub
puree ziemniaczane, surówka.

90 zł

Zestaw II
Krem pomidorowy lub rosół z makaronem
6 porcji mięs (max 3 rodzaje do wyboru)
De volaille, kotlet szwajcarski, zraz wieprzowy z sosem pieczeniowym, roladka
drobiowa faszerowana pieczarkami, żółtym serem, papryką w panierce sezamowej,
filet drobiowy faszerowany serem feta, natką pietruszki i miętą, zawijaniec
drobiowy z serem pleśniowym i suszonymi pomidorami.
Dodatki: ziemniaki opiekane w ziołach i czosnku lub kopytka lub
puree ziemniaczane, surówka.

120 zł

Zestaw III
6 porcji mięs do wyboru (max 3 rodzaje do wyboru):
De volaille, kotlet szwajcarski, zraz wieprzowy z sosem pieczeniowym, roladka
drobiowa faszerowana pieczarkami, żółtym serem, papryką w panierce sezamowej,
filet drobiowy faszerowany serem feta, natką pietruszki i miętą, zawijaniec
drobiowy z serem pleśniowym i suszonymi pomidorami.
Dodatki: ziemniaki opiekane w ziołach i czosnku lub kopytka lub
puree ziemniaczane, surówka.
Plater mięsnych przekąsek garmażeryjnych: 12 porcji.

160 zł

Gwarantujemy:
 Najwyższą jakość i świeżość produktów,
 Wszystkie dania przygotowywane w naszej kuchni- bez konserwantów i ulepszaczy,
 Spełnienie sanepidowskich zasad higieny produkcji.

Zamówienia należy składać osobiście (EuroHotel Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 33) lub mailowo
(recepcja@eurohotel.swarzedz.pl).
Wpłata przy dokonaniu zamówienia w wysokości 100% wartości zamówienia.

