Catering-Arts.pl/OBIADY
ZAMÓWIENIA: tel. 530-530-582 | obiady@cateringarts.pl
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MENU TYGODNIOWE.…co tydzień inne dania

Zupa dnia
Kociołek

Obiad dnia

04

PON – 06.06

WT –07.06

ŚR –08.06

CZW – 09.06

PT – 10.06

Koperkowa z kaszą
manną i warzywami

Marchewkowa

Chińska
z makaronem

Pomidorowa
z makaronem

Łazanki z kiełbasą

Łazanki z kiełbasą

Leczo wege

Leczo wege

Szczawiowa
z ćwiartką jajka
Risotto z warzywami

Risotto z warzywami

na bulionie

na bulionie

na bulionie

Schab saute
w sosie + ziemniaki
+ surówka

Kotlet słoneczny
z kukurydzą
i groszkiem +
ziemniaki z pieca +
surówka

Kotlet drobiowy +
ziemniaki z wody +
surówka

Schab saute
zapiekany
pieczarkami i
serem + ziemniaki
z pieca + surówka

Kotlet schabowy
a’la caprese +
ziemniaki +
surówka

MENU STAŁE .…zmienia się okresowo
Rosół z makaronem ............................................................................................ 3,00 zł (mały); 5,00 zł (duży)
Żurek śląski ........................................................................................................ 4,00 zł (mały); 6,00 zł (duży)
Rolada wp + kluseczki (8szt.) + duszona modra kapusta .................................................................. 14,90 zł
Szwajcar + frytki + mix surówek ...................................................................................................... 13,90 zł
Kotlet po wiedeńsku + ziemniaki + mix surówek ............................................................................ 12,90 zł
Kotlet schabowy + ziemniaki + kapusta biała na ciepło .................................................................. 11,90 zł
Pieczeń wp w sosie własnym + ziemniaki + kapusta biała na ciepło ............................................... 11,90 zł
Filet pod szpinakiem z serem + frytki + mix surówek ...................................................................... 13,90 zł
Filet po hawajsku + frytki + mix surówek ........................................................................................ 13,50 zł
Devolay + frytki + mix surówek ....................................................................................................... 13,50 zł
Wątróbka drobiowa (200g) smażona z jabłkami na winie + ziemniaki + mix surówek .................... 15,90 zł
Wątróbka drobiowa (200g) smażona z cebulką + ziemniaki + mix surówek ................................... 11,90 zł
Rolada śląska wołowa + kluseczki (8szt.) + duszona modra kapusta ............................................... 16,90 zł
Burger wołowy (200g) po hawajsku + frytki .................................................................................... 19,50 zł
Burger wołowy (200g) z serem cheddar + frytki ............................................................................. 17,90 zł
(każdy burger jest w bułce z sałatą, pomidorem, ogórkiem i sosem)
Pierogi domowe ze szpinakiem i serem (8 szt.) ............................................................................... 12,00 zł
Pierogi domowe ruskie (8 szt.) okraszone omastą .......................................................................... 12,00 zł
Pierogi domowe z mięsem (8 szt.) okraszone omastą .................................................................... 12,00 zł

Faszerowana pierś
z kurczaka w sosie
+ ziemniaki +
surówka

Lasagne mięsnoszpinakowa
z sosem
pomidorowym

SB – 11.06*
Jarzynowa

ND – 12.06*
Rosół
z makaronem
Risotto z warzywami

Zupa dnia

3 zł

duża: 5 zł

Kociołek

7 zł

Danie dnia 12 zł

Sałatka z kurczakiem i melonem + tosty ........................................................................................... 10,90 zł
Sałatka z wędzonym łososiem + tosty .............................................................................................. 10,90 zł
Sałatka grecka z serem sałatkowym + tosty ..................................................................................... 10,90 zł
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem + tosty ............................................................................... 10,90 zł
Sałatka z kurczakiem i serem pleśniowym + tosty ............................................................................ 11,90 zł
Naleśniki z pieczarkami i serem (2 szt.) ........................................................................................... 10,90 zł
Naleśniki z serkiem i owocami sezonowymi (2 szt.) ......................................................................... 9,90 zł
Placki ziemniaczane po węgiersku (4 szt.) ....................................................................................... 13,90 zł
Placki ziemniaczane solo (4 szt.) ...................................................................................................... 9,90 zł
Placki ziemniaczano-szpinakowe solo (4 szt.) .................................................................................. 9,90 zł
Placki ziemniaczano-szpinakowe zapieczone pieczarkami i serem .................................................. 13,50 zł
Camembert panierowany z żurawiną + frytki + zestaw surówek ..................................................... 13,00 zł
Grillowany filet z łososia + ryż + gotowane warzywa........................................................................ 28,90 zł
Makaron spaghetti ze szpinakiem i wędzonym łososiem ................................................................ 15,50 zł
Filet z białej ryby w złocistej panierce + ziemniaki + mix surówek ................................................... 12,50 zł

PROMOCJE.…zawsze aktualne i atrakcyjne
DOSTAWA GRATIS

DUŻE RABATY

MINIMUM

W ograniczonej strefie na
terenie Katowic,
Chorzowa i okolic.
Szczegóły ustalane są
indywidualnie.

Specjalne warunki
cenowe przy dużych
zamówieniach. Szczegóły
są ustalane
indywidualnie.

Minimalna wartość
zamówienia wynosi tylko
28 zł.

* Menu w weekend może ulec zmianie. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu KC.

