MENU OBIADOWE
Zupy i dania dnia na poszczególne dni tygodnia:
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

07-01

08-01

09-01

10-01

Żurek

Dyniowa

Pieczarkowa
z makaronem

Ogórkowa z ryżem

Porcja pieczonego mięsa w
sosie + ziemniaki + surówka

Kotlet drobiowy
w panierce sezamowej +
ziemniaki + surówka

Roladka z karczku
Bitka wp w sosie grzybowym +
faszerowana kaszą
kasza + surówka
i boczkiem w sosie + kasza +
surówka

piątek

sobota*

niedziela*

11-01

12-01

13-01

Krem z kukurydzy
z grzankami

Pomidorowa
z makaronem

Rosół z makaronem

Pieczone udko
z kurczaka w sosie
Schab saute w sosie + kasza + Kotlet drobiowy + ziemniaki +
pomidorowym + ziemniaki +
surówka
surówka
surówka

MENU STAŁE
DANIA MIĘSNE
Devolay z pieczarkami i serem + frytki + surówka 16,00 zł
Szwajcar z szynką i serem cheddar + frytki + surówka 16,00 zł
Grillowany filet z kurczaka pod pierzynką szpinakową + frytki + surówka 15,00 zł
Placek ziemniaczany z gulaszem okraszony serem mozzarella 15,00 zł
Filet z kurczaka po parysku + ziemniaki + surówka 14,00 zł
Kotlet schabowy + ziemniaki + surówka 14,00 zł
Naleśniki faszerowane 2 szt. (kurczak, ser, pieczarka, papryka, cebula) 14,00 zł
Pierogi mięsne z omastą (7 szt.) 12,00 zł
Pierogi z serem mozzarellą, ajvarem, szynką, suszonymi pomidorami I bazylią; z omastą (7 szt.) 16,00 zł

DANIE WEGE
Makaron ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i oliwkami 15,00 zł
Sałatka z tuńczykiem i kiszonym ogórkiem 14,00 zł
Filet z białej ryby w złocistej panierce + ziemniaki + surówka 14,00 zł
Pierogi szpinakowe z omastą (7 szt.) 12,00 zł
Pierogi ruskie z omastą (7 szt.) 12,00 zł
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*Wybrane potrawy mogą być dostępne w ograniczonym asortymencie, zapytaj o dostępność

CENNIK: danie dnia w cenie promocyjnej 14,00 zł / szt; mała zupa 3,00 zł / szt.; duża zupa 5,00 zł / szt.
Menu obowiązuje od 31-12-2018 , aż do kolejnej aktualizacji.
Przedstawione w menu ceny są cenami brutto z 8% podatku VAT.
Na życzenie wystawiamy faktury VAT - potrzebę faktury należy zgłosić podczas zamawiania.
Istnieje możliwość zamówienia cateringu w formie bufetu z zastawą porcelanową wg indywidualnych ustaleń.
*Zamówienia na weekend należy składać do piątku do godziny 12:00. Menu w weekend może ulec zmianie. Skontaktuj się przed złożeniem zamówienia.

ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAMAWIANIA I DOSTAWY OBIADÓW
Zasady zamawiania obiadów i dostawy posiłków przez Catering Arts:
- zamówienia na dany dzień należy składać między godziną 08:30, a 11:00,
- zamówienia należy składać telefonicznie (tel. 530 530 582) lub mailowo (obiady@cateringarts.pl),
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- na zamówienia mailowe zazwyczaj odpowiadamy do 15 minut,
- zamówienia dostarczamy między 11:30, a 15:00 wg indywidualnych ustaleń i planowanej trasy,
- minimalna wartość zamówienia pojedynczej dostawy wynosi 40 zł,
- przy każdej dostawie doliczany jest do rachunku koszt opłaty recyklingowej w kwocie 0,30 gr. brutto za 1 szt. reklamówki,
- dostawy realizowane są bez dodatkowych kosztów transportu w ograniczonej strefie w określonych godzinach,
- istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków współpracy i godzin dostawy.
W wybrane dni może być możliwość zamawiania tylko posiłków z MENU OBIADOWEGO DAŃ DNIA - oznaczone "TYLKO DD"

