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C A T E R I N G   D O W O Z O W Y  

kanapki – sałatki – lunch 
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KANAPKI 

małe w cenie 5 zł, duże w cenie 7 zł 
 

Amore pomidore 

(bułka żytnia, jogurt naturalny, twaróg, pomidor suszony, kukurydza, masło, papryka czerwona, 

sałata, ser żółty) 

Tradycyjna Tuna 

grahamka, kukurydza, ogórek konserwowy, papryka czerwona, tuńczyk, twaróg) 

Polska Pieczeń 

(bułka pszenna, kiełki słonecznika, krem chrzanowy, masło, pieczeń, mix sałat) 

Tradycyjny Chesse 

(bułka żytnia, kiełki słonecznika, masło, ogórek zielony, papryka czerwona, sałata, ser żółty) 

Tradycyjny Ham 

(bułka pszenna, masło, ogórek zielony, papryka czerwona, rzodkiewka, sałata, szynka) 

Węgierska 

(bułka pszenna, masło, papryka czerwona, papryka jalapenos, pomidor, salami, sałata) 

Rzymska 

(bazylia, ciabatta, masło, oliwki czarne, pomidor, ser mozarella) 

Paryska 

(bagietka, masło, orzechy włoskie, sałata, ser brie, winogron) 

Meksykańska 

(ciabatta, kukurydza, kurczak wędzony, masło, papryka zielona, pomidor, sałata) 

Wegetariańska 

(bułka żytnia, kiełki słonecznika, masło, rzodkiewka, szczypiorek, twaróg) 

Słoneczna jajeczna 

(grahamka, groszek, masło, pasta jajeczna, rzodkiewka, szczypiorek) 

PRL’lowa 

(bułka pszenna, masło, musztarda, ogórek konserwowy, pasztet, sałata)  
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SAŁATKI 

w cenie 9 zł 

Moc mozzarelli 

(bazylia, oliwki czarne i zielone, pomidor koktajlowy, rucola, mix sałat, ser mozarella, sos 

vinaigrette) 

Kurczakowa 

(kurczak, dip czosnkowy, ogórek zielony, płatki migdałowe, pomidor, mix sałat, prażone ziarna 

słonecznika) 

Tuńczykowa 

(tuńczyk, mix sałat, cebula czerwona, kukurydza, ogórek kiszony, sos vinaigrette) 

Bawarska 

(ziemniaczki pieczone, bekon wędzony, ogórek kwaszony, papryka konserwowa, dresing 

majonezowo – koperkowy) 

Sałatka szpinakowa 

(świeży szpinak, ser pleśniowy, ananas, płatki migdałów, sos balsamiczny) 

Sałatka brokułowa z jajkami 

(mix sałat, jajka w cząstkach, brokuły, rzodkiewka, sos jogurtowy) 

Sałatka grecka 

(mix sałat, ser feta, oliwki, ogórek, pomidor, sos vinegrette) 

 

CIASTA I OWOCE  ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI 

ciasto w cenie 5 zł,   250 ml w cenie 11 zł 

Pijana wiśnia   Sok z marchewki 

Capuucino   Sok pomarańczowy 

Ciasto kukułka   Sok jabłkowy 

Sneakers    Sok marchewkowo – pomarańczowy 

Marczello    Sok marchewkowo – jabłkowy 

Miodownik   Koktajl bananowo - pomarańczowy 

owoc w cenie 3 zł 

Świeże jabłko 

Świeży banan 

 

NAPOJE 

250 - 330 ml w cenie 5 zł 
 

Cola, Fanta, Sprite 

Ice tea 

Izotoniczne OSHEE 

Energetyk TIGER 

Woda 1,5L gaz/ b.gaz 
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ZESTAWY OBIADOWE 

w cenie 17 zł 

 

Poniższe zestawy są przykładowe, 

Do wyboru są zawsze 2 zupy oraz 3 dania główne w tym 1 vege 

 

Pomidorowa z makaronem 

Sztuka mięsa w delikatnym sosie chrzanowym, ziemniaki puree, buraczki zasmażane 

 

Tradycyjna ogórkowa 

Kotleciki pożarskie z drobiu, ziemniaki puree i surówka z marchewki 

 

Rosół z makaronem domowym 

Chrupiąca pierś z kurczaka, ziemniaki puree i sałatka z białą kapustą i ananasem 

 

Aromatyczna pieczarkowa 

Pieczeń wieprzowa w sosie myśliwskim, ziemniaki puree i surówka z kiszonych ogórków 

 

Barszcz biały z jajkiem 

Filet z pangi w sosie cytrynowo - koperkowym, złocista kasza kus – kus, surówka z kiszonej 

kapusty 

 

Barszcz ukraiński 

Żeberko pieczone w sosie barbecue, ziemniaczane puree, sałatka coleslow 

 

Zupa fasolowa 

Karkówka pieczona w sosie pieczarkowym, kasza gryczana, surówka z czerwonej kapusty 

 

Góralska kwaśnica na wędzonce 

Klopsiki w sosie koperkowym z ziemniakami tłuczonymi i marchewka z groszkiem 

 

Wszystko pakowane metodą DUNI (zgrzewane pojemniki) 

Sztućce zafoliowane, jednorazowe z serwetką 
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