
 

 

                                  Oferta cateringowa 
Dania na przyjęcia okolicznościowe i spotkania świąteczne 

Zupy 

Rosół 1 l 20 zł 

Żurek 1 l  27 zł 

Flaki z boczniaka 1 l 32 zł 

Flaki wołowe 1 l 32 zł 

Krem pomidorowy 1 l 20 zł 

Krem z dyni 1 l 20 zł 

Dania Główne 

Roladki ze schabu zawijane boczkiem kg 60 zł/kg   (ok . 10sztuk na kg) 

Karkówka pieczona podana z sosem 
pieczeniowym 

kg 45 zł/kg  (podana w plastrach, ok. 8-10 plastrów) 

Kaczka pieczona w całości z jabłkami  i 
żurawiną 

kg 60zł/kg  (porcja po pół kaczki ) 

Roladka drobiowa faszerowana: 

• pieczarkami i serem mozzarella 

• serem feta i suszonym pomidorem 

Kg 50 zł/kg (ok. 5 szt) 

Żeberka pieczone w zalewie musztardowo-
miodowej 

Kg 55zł/kg (ok. 8 kawałków) 

Golonka pieczona Kg 55zł/kg  

Podudzia z kurczaka faszerowane salsą 
warzywną 

Kg 45zł/kg  (około 8 kawałków) 

Pierogi z mięsem 
Pierogi ruskie 
Pierogi ze szpinakiem i serem feta 

szt 10 zł/ 5szt 

Dodatki 

Paszteciki drożdżowe z mięsem Szt 10 zł/10 szt 

Kopytka (z wody lub opiekane) Kg 25 zł 

Puree ziemniaczane z chrzanem 
Puree ziemniaczane ze szpinakiem 

Kg 25 zł 

Surówka z białej kapusty Kg 25 zł 

Surówka z czerwonej kapusty  25 zł 

Surówka z marchewki Kg 25 zł 

Kapusta zasmażana Kg 25 zł 

Buraczki zasmażane Kg 25 zł 

Przekąski zimne 
(mogą być serwowane na półmiskach) 

Śledź po polsku z cebulką kg 60 zł 

Pstrąg marynowany w occie kg 60 zł 

Sałatka jarzynowa kg 30 zł 

Sałatka makaronowa z salami i suszonym 
pomidorem 

kg 55 zł 



Rolada szpinakowa z 
wędzonym łososiem i 
serkiem chrzanowym 

Kg 
 

90 zł   (ok. 15-16 kawałków) 

Ryba po grecku  kg 40zł 

Tymbaliki z kurczaka 
 
Tymbaliki z wędzonego 
pstrąga 

Kg  
 

30 zł  (ok.16 szt) 

Schab po warszawsku w 
galarecie 

Kg 
 

45 zł  (ok.10 kawałków) 

Wypieki 

Szarlotka Kg 35 zł 

Sernik na czekoladowym cieście Kg 40 zł 

Shreck Kg 40 zł 

Rafaello Kg 40 zł 

Ciasto czekoladowe przekładane kremem ze 
słonecznikiem 

Kg 40 zł 

Pani walewska Kg 40 zł 

Piernik  kg 40 zł 

   

Dania świąteczne 

Barszcz czerwony 1 l 20 zł 

Zupa rybna 1 l 35 zł 

Uszka z grzybami szt 10 zł / 10 szt 

Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami szt 12 zł / 8 szt 

Kapusta wigilijna z grzybami kg 38 zł 

Pierogi z kapustą i grzybami szt 10 zł /5 szt 

Karp smażony Kg 80 zł 

Sandacz podany z sosem tymiankowym Kg 120 zł 

Jesiotr smażony na maśle Kg 120 zł 

Filet jesiotra pieczony podany z soem z szyjek 
rakowych 

Kg 160 zł 

Kompot wigilijny z suszu 1 l 20 zł 

   

 

Minimalna ilość zamawianych dań przedstawiona jest w tabeli i wynosi 1 kilogram,  1 litr lub 

określoną liczba sztuk. 

Jeżeli w naszej ofercie nie znalazło się jakieś danie, które Państwa interesuje zapraszamy do 

indywidualnego kontaktu z recepcją. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i chętnie przygotujemy 

dla Państwa również inne potrawy. 

Zamówienia można składać w recepcji pod nr telefonu: 29  7176 215 lub e-mailowo: 

recepcja@bobrowydwor.pl 

 


