
CATERING OKOLICZNOŚCIOWY RESTAURACJA ERANOVA 

Zupy Cena za litr

Żurek chrzanowy z jajkiem i kiełbaską 25

Barszcz czysty 20

Rosół z makaronem 20

Krem z cukinii 25

Flaki wieprzowe 25

Strogonow 30

Mięsa Cena za kilogram 

De volaille z masłem i pietruszką 65

Filet drobiowy panierowany 40

Udko luzowane po cygańsku 40

Kotlet schabowy 50

Polędwica wieprzowa pieczona z sosem 

żurawinowo – malinowym 90

Roladki ze schabu nadziewane serem w sosie 

pieczarkowym 70

Sztuka mięsa w sosie własnym 70

Schab pieczony ze śliwką 70

Zrazy wołowe po staropolsku 80

Pierś z kaczki duszona w sosie winno-

żurawinowym 90

Bigos z kiełbasą 40

Golonka po warmińsku z zasmażaną kapustą 90

Kaczka pieczona z jabłkami z sosem 

żurawinowym - 1 sztuka porcja około 1,5kg 90

Kurczak faszerowany mięsem i pieczarkami 90

Ryby Cena za kilogram 

Ryba po grecku       60

Ryba w zalewie octowej 60

Śledzie w śmietanie z jabłkiem 40

Sandacz smażony soute z sosem chrzanowym 90

Filet pstrąga z sosem winno-maślanym 80

Filet łososia z duszonym szpinakiem 100

Dania wegetariańskie Cena

Cukinia faszerowana pieczarkami i serem  40

Naleśnik z warzywami pod beszamelem -                  

2 sztuki ( łącznie 200g) 18

Pierogi / Dodatki mączne Cena za kilogram 

Szpinakowe z kurczakiem i pieczarkami 40

Mięsne 33



Ruskie 33

Kapusta z grzybami 45

Kopytka pietruszkowe 30

Kluski śląskie 30

Dodatki do dań Cena za kilogram 

Surówka z białej kapusty z marchewką 30

Surówka z marchwi i ananasa  30

Surówka z kiszonej kapusty z marchewką 30

Buraczaki po staropolsku 40

Grillowane warzywa 40

Warzywa na parze 40

Mix sałat z ogórkiem, pomidorkami cherry, 

oliwkami, prażonym słonecznikiem z sosem 

winegret 40

Sałatka z mozzarellą (pomidor, ser mozzarella, 

sos, świeża bazylia) 40

Sałatka grecka 45

Sałatka z grillowanym kurczakiem z sosem 

jogurtowym 45

Sałatka jarzynowa 50

Sałatka śledziowa 50

 Zimny bufet Cena za kilogram 

Rolada drobiowa w ziołach 50

Pasztet domowego wypieku wieprzowo-drobiowy 50

Schab nadziewany morelą 70

Wątróbka drobiowa w boczku 50

Finger Food Cena za sztukę 

Koreczki: mięsne, serowe, owocowe 3

Krucha babeczka nadziewana pasztetem 3

Krucha babeczka nadziewana pastą jajeczną 3

Muszla z pastą szpinakową 3

Kanapki bankietowe na pieczywie tostowym Cena za sztukę 

Z szynką, sałatą, pomidorem i ogórkiem 4

Z żółtym serem, sałatą, ogórkiem i  rzodkiewką 4

Z serem camembert, sałatą, oliwką i ogórkiem 4

Z pasztetem, ogórkiem kiszonym 4

Z mozzarellą, pomidorem, bazylią 4

Z łososiem wędzonym, sałatą, koperkiem 5

Z grillowanym kurczakiem, rukolą 5


