
TRADYCYJNE POTRAWY
NA TWOIM STOLE-BEZ WYSIŁKU

DOWOZIMY!

POTRAWY WYDAJEMY W DNIU 3/04/2021
(NA JEDNORAZOWYCH PÓŁMISKACH)

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY
DO 31/03/2021

BIURO@GESIASZYJA.TORUN.PL
TEL. 600 99 18 83

WIELKANOCNE
MENU CATERINGOWE



(kiełbasa biała, czosnek, cebula, chrzan, ziemniaki, śmietana) poj. 400 ml

(kiełbasa biała, kiełbasa śląska, boczek wędz., ziemniaki, jajko) poj. 400 ml

(filet z piersi kurczaka, masło, pietruszka) - 2 sztuki, waga mięsa 180 g

(udko z kaczki, jabłko, gruszka, śliwka suszona) waga mięsa 140 g

(mięso wołowe, boczek wędz., cebula, ogórek kisz.) - 2 szt., waga mięsa 160 g

(mięso wołowe, pieczarki, ogórek kiszony, cebula, sos pomidorowy) waga 250 g

(polędwiczka wieprzowa, sos kurkowy) waga mięsa 150 g

(ozory cielęce, sos chrzanowy) waga mięsa 130 g

(stek z łososia, sos serowy) cena za 100 g mięsa

Schab z musem chrzanowym

Rolada z polędwicy wieprzowej ze szpinakiem

Karkówka pieczona z sosem tatarskim

Szaszłyki z białej kiełbasy

Szynka z musem chrzanowym

Rolada z kurczaka z omletem i szynką

Łosoś w galarecie

Jajka faszerowane

Sałatka staropolska

Sałatka z szynką i brokułem DA
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Barszcz biały

Żur kujawski

Kotlety de volaille

Pieczone udko z kaczki

Zrazy wołowe

Boeuf Stroganow

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 

Ozory cielęce w sosie chrzanowym

Stek z łososia z grilla
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(schab, mus chrzanowy, auszpik) waga 80 g

(polędwiczka wieprzowa, szpinak, auszpik) waga 80 g

(karkówka wieprzowa, sos tatarski, auszpik) waga 80 g

(kiełbasa biała, boczek wędzony, sos czosnkowy) 2 szt., waga 130 g

(szynka, mus chrzanowy, auszpik) waga 80 g

(filet z kurczaka, jajko, szynka, auszpik) waga 80 g

(filet z łososia, auszpik) waga 80 g

(jajko, pasta do wyboru: z szynką, z papryką, z pieczarkami) waga 80 g

(marchew, seler, pietruszka, ziemniaki, por, ogórek kisz., jajko, majonez) waga 150 g

(szynka, brokuł, makaron, kukurydza, por, ogórek kons., ser żółty, majonez) waga 150 g 


