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Dania obiadowe
Danie mięsne: Udziki drobiowe pieczone po myśliwsku/ ryż z
warzywami/ sałata lodowa z warzywami i sosem winegret

Sałatka z gruszką, szynka dojrzewającą i orzechami włoskimi/
sos balsamiczno pomarańczowy
Sałatka z kaszy kuskus, natka pietruszki, ogórek, cebula
cukrowa, listki mięty, granat/sos cytrynowy z bazylią

Danie mięsne: Pieczeń wieprzowa w sosie własnym/ ziemniaki
opiekane/ surówka

Sałatka z buraczkami, ricottą, rukolą, orzechami włoskimi/sos
pietruszkowo-miodowo-limonkowy

Poniedziałek
16.11.2020

Zupa: Barszcz ukraiński

Danie wegetariańskie: Spaghetti ze szpinakiem, ziołami,
suszonymi pomidorami w sosie śmietanowym
Danie wegetariańskie: Pierogi z serem na słodko/ jogurt
wanilinowy

Danie mięsne: Pieczone udko z kurczaka/ ziemniaki opiekane/
marchewka z groszkiem

„Grek a makaroniarz” - makaron, ser feta, czarne oliwki,
czerwona cebula
Sałatka „BELLA KOZA” - kozi ser, buraki, szpinak, pomidorki,
papryka, suszona żurawina, orzechy nerkowca, sos balsamiczny

Danie mięsne: Stek mielony z konfiturą z cebuli/ ziemniaki
tłuczone/ buraczki

Sałatka „AVE CEZAR” - z kurczakiem, mix sałat, grzanki,
parmezan

Zupa: Żurek na wędzonce

Wtorek
17.11.2020

Menu sałatkowe

Danie wegetariańskie: Hereczanyki - kotlety z kaszy jaglanej /
śmietana

Środa
18.11.2020

Danie wegetariańskie: Zapiekanka makaronowa z warzywami
Zupa: Ogórkowa

Sałatka „Wege” - rukola, roszponka, szpinak, tofu, pomidorki sos jogurtowo-majonezowy

Danie mięsne: Panierowana pierś z kurczaka / ziemniaki
opiekane/ surówka z marchewki i jabłka z jogurtem

Sałatka „Warzywa z pieca” - kasza jaglana, marchew, cukinia,
bakłażan, mix sałat, tofu

Danie mięsne: Schab pieczony w sosie grzybowym/ ziemniaki
tłuczone/ surówka

Sałatka „Grucha z serem” - grillowana gruszka, szynka
dojrzewająca, ser pleśniowy, orzechy włoskie/ sos balsamiczny

Danie wegetariańskie: Tortilla z nadzieniem meksykańskim

Czwartek
19.11.2020

Danie wegetariańskie: Pierogi z kapustą i grzybami
Zupa: Warzywna z soczewicy i cząstkami kurczaka

Sałatka „Wybuchowy Burak” -buraki, ricotta, granat oraz sos
pietruszkowo-limonkowo-miodowy

Danie mięsne: Wątróbka drobiowa smażona z cebulką i
jabłuszkiem/ziemniaki tłuczone/ ogórek kiszony

Sałatka „Kurczak w porzeczkach” - filet z piersi, mix sałat,
pomidorki, mix papryk, grzanki, sos porzeczkowy

Danie mięsne: Grillowana karkówka z musztardą francuską,
ziemniaki z koperkiem, surówka

Sałatka meksykańska - z ryżem, kurczakiem, czerwoną fasolą,
kukurydzą

Danie wegetariańskie: Tarta z białym serem, warzywami i
bazylią z sosem balsamicznym

Piątek
20.11.2020

Danie wegetariańskie: Pulpeciki z cukinii w sosie pomidorowym
z nutką curry/ryż jaśminowy
Zupa: Brokułowi

Sałatka „BrokuLOVE” - makaron, brokuł, szynka wędzona, ser
żółty, szczypiorek

Danie mięsne: Kotlet pożarski/ ziemniaki/ surówka

Sałatka "Zwędzony kurczak z ananasem" – ryż, kurczak
wędzony, ananas, fasola, kukurydza

Danie rybne: Panierowany filet rybny/ ziemniaki/ surówka z
kapusty kiszonej

Sałatka z czarnego ryżu, batatów, pestek dyni, sos winegret z
cynamonową nutą

Danie wegetariańskie: Farfale z brokułami, fetą, pesto i papryką
Danie wegetariańskie: Knedle ze śliwkami/ śmietanka na słodko

Cena za zestaw: 18,50 zł
Zamówienia przyjmujemy do godziny 12.00
(zupa + drugie danie do wyboru lub sałatka)
Telefon: 504 823 839
Cena sałatki lub drugiego dania: 15,00 złe-mail: zamowienia@inspecatering.pl
Minimalne zamówienie: 49,50 zł. Dowóz gratis.
Zupa: 5,00 zł

