Catering-Arts.pl/OBIADY

+

ZAMÓWIENIA: tel. 530-530-582 | obiady@cateringarts.pl
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AKTUALNE MENU
SIERPIEŃ t.33

PON – 13

WT – 14

ŚR – 15

CZW – 16

PT – 17

Zupa
dnia(codziennie inna)

Pomidorowa
z makaronem

Chłodnik

Nieczynne

Szpinakowa
z lanym ciastem

Kalarepowa

3 zł mała / 5 zł duża

Kociołek dnia
(codziennie inny)

8 zł
Danie dnia
(codziennie inne)

14 zł

Danie klasyczne

Danie premium
(co miesiąc inne)

Danie WEGE

Zapiekanka
Tortilla
makaronowa
z kurczakiem
Nieczynne
mięsno-warzywna
i warzywami
z beszamelem
Kotlet schabowy
Porcja pieczonego
Grillowany filet
zapieczony
Gyros drobiowy +
schabu
z kurczaka +
pieczarkami i
deep czosnkowy +
faszerowanego
Nieczynne
pieczone ziemniaki
serem + ziemniaki
ryż + surówka
śliwką + sos +
+ surówka
+ surówka
kasza + surówka
Wątróbka drobiowa smażona z cebulką + ziemniaki + surówka 12,00 zł
Kotlet drobiowy + ziemniaki + surówka 14,00 zł
Kotlet schabowy + ziemniaki + surówka 14,00 zł
Grillowany filet z kurczaka + sałatka grecka 14,00 zł
Pierogi z mięsem (7 szt.) z omastą 12,00 zł
Grillowany filet z plastrem ananasa i sera + ziemniaki + surówka 14,00 zł
Złocista roladka drobiowa z serkiem i porem + frytki + surówka 16,00 zł
Devolay z pieczarkami i serem + frytki + surówka 16,00 zł
Szwajcar z szynką i serem cheddar + frytki + surówka 16,00 zł
Pierogi z truskawkami (10 szt.) z polewą 12,00 zł
Naleśniki z warzywami (3 szt.) z sosem pieczarkowym 12,00 zł
Filet z białej ryby w złocistej panierce + ziemniaki + surówka 14,00 zł
Sałatka słoneczna (z suszonymi pomidorami, oliwkami i ziarnami słonecznika) 14,00 zł
Kotlety sojowe + ziemniaki + surówka 13,00 zł
Zapiekanka a’la
gołąbki

Kanapki,
przekąski
POSIŁKI
REGENERACYJNE

Naleśniki ze
szpinakiem (2 szt.)

Na zamówienie (różne rodzaje i smaki) od 3,5 zł / szt.
Interesują Cię inne potrawy na indywidualnych warunkach? Zapraszamy do kontaktu!

SZCZEGÓŁY OFERTY
Zamówienia na weekend należy składać najpóźniej w piątek do godziny 12:00.
Minimalna wartość zamówienia jednej dostawy to 35 zł.
Podane ceny są cenami brutto (w tym 8% vat). Na życzenie wystawiamy faktury vat.
Zamówienia należy składać w godz. 09:00 – 12:00 w przypadku realizacji dostaw do godz. 15:00 tego samego dnia. Godziny dostawy
ustalane są indywidualnie podczas składania zamówienia.
Dostawy realizowane są bezpłatnie w ograniczonej strefie.
Przy każdej dostawie doliczany jest do rachunku koszt opłaty recyklingowej w kwocie 0,30 gr. brutto za 1 szt. reklamówki.

Istnieje możliwość zamówienia cateringu w formie bufetu z zastawą porcelanową wg indywidualnych ustaleń.
KOMPLEKSOWE USŁUGI CATERINGOWE NA: BANKIETY, SZKOLENIA, KONFERENCJE, IMPREZY PLENEROWE ITP.
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