
OFERTA CATERINGOWA

 

 

Cukiernia "Wrzosów" z Jedlni-Letnisko
Cukiernia "Ewa" z Radomia
Cukiernia "Wasilewski" z Radomia

Rosół z kołdunami 300 ml 14,00zł
Rosół z makaronem 300 ml 10.00zł
Flaki staropolskie 300 ml 14,00zł
Zupa krem z borowików 300 ml 11,00zł
Zupa gulaszowa 300 ml 15,00zł
Barszcz czerwony 300 ml 6,00zł
Barszcz biały z jajkiem i kiełbasą 300 ml 10,00zł
Żurek z kurkami 300 ml 11,00zł

CIASTA / DESERY
Polecamy wypieki od cukierni, z którymi współpracujemy:

ZUPY (min. 10 porcji)

Pierogi z mięsem i kapustą  1 kg 29,00zł
Pierogi z kapustą i pieczarką 1 kg 25,00zł
Pierogi w cieście szpinakowym z kapustą i grzybami 1 kg 29,00zł
Pierogi ruskie 1 kg 25,00 zł
Pierogi z serem 1 kg 28,00zł 

PIEROGI 
(porcja 9 szt. to około 40 dag) min. 2 kg 

Wiele naszych wyrobów należy do Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsza.

 

 

Zamówienia można składać osobiście w recepcji hotelu 
Pod Różami, telefonicznie lub emailowo.

 
Zadzwoń: 501 044 752

Napisz: hotel@pod-rozami.com.pl
 

 



Bigos (min. 2 kg) 1 kg 34.00zł (porcja to około 300 g)
Filet drobiowy w sosie gyros (min. 10 porcji)  12,00 zł/ porcja
Roladka schabowa z fasolą szparagową i boczkiem w sosie (min. 10 porcji)  

Roladki drobiowe z serem feta, pomidorami i szpinakiem w sosie (min. 10 porcji)

Ryba (filet z okonia) na szpinaku (min. 10 porcji)  15,00zł /porcja
Ryba (filet z okonia) w panierce (min. 10 porcji)  14,00zł/ porcja
Schab ze śliwką w sosie pieczeniowym (min. 10 porcji)  14,00zł /porcja
Strogonov (min. 10 porcji) 300 ml 15,00zł
Sztuka mięsa wieprzowego w sosie pieczeniowym (min. 10 porcji) 14,00zł/ porcja
Kapuśniaki z kaszą (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 29,00zł (porcja to ok 200 g)

Kluski śląskie (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 17,00 zł (porcja to około 200 g)
Kopytka (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 16,00 zł (porcja to około 200 g)
Surówka z białej kapusty (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 15,00zł (porcja to około 150 g)
Surówka z kapusty pekińskiej (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 15,00zł (porcja to około 150 g)
Surówka z marchewki i pora (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 15,00zł (porcja to około 150 g)
Warzywa grillowane (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 45,00zł (porcja to ok 100 g)
Ziemniaki puree (min. 2 kg, 10 porcji) 1 kg 25,00zł (porcja to ok 200 g)
Sos kurkowy (min. 0,9 l) 0,9 l 25,00zł (porcja to ok. 100 ml)

DANIA GORĄCE

     15,00 zł /porcja

      15,00 zł /porcja

DODATKI DO DAŃ GORĄCYCH:

Łosoś na serku z pestkami słonecznika (min 10 porcji) 1 szt 8,00zł, 1szt ok 80g 
Kaczka pieczona faszerowana mięsem drobiowym (min 1kg) 1 kg 49,00 zł
Jaja z łososiem (min 10 porcji) 1 połówka 8,00zł (3 dag łososia)
Jaja faszerowane (szczypiorek, pieczarka, mus chrzanowy) (min 10 porcji)

Kanapeczki na pieczywie graham z serem valbon, pomidorkiem

Koreczki z salami i oliwkami min 10 porcji, 1 szt 3,00 zł
Koreczki vege (mozzarella, pomidor bazylia) (min 10 porcji) 1 szt 3,5 zł
Krewetki (4 szt) w pomidorze (min 5 porcji) 1 porcja 21,00 zł
Kurczak pieczony (min 1kg) 1kg 19 zł
Kurczak pieczony faszerowany (min 1kg) 1 kg 29 zł
Roladka naleśnikowa z łososiem i serkiem (min 10 porcji) 1 szt ( 80g ) 4,50 zł 
Ryba po grecku (min 2 kg), 1 kg 37,00zł (porcja to około 80 g)
Ryba w cieście piwnym (min 2 kg) 1 kg 38,00zł (jedna porcja to około 80 g)
Ryba w marynacie (min 2 kg) 1 kg 37,00zł (jedna porcja to około 80 g)
Tymbaliki wieprzowo-drobiowe (min 2 kg) 1 kg 19,50zł (jedna porcja to ok 80 g)
Nuggetsy drobiowe (min 2 kg) 1 kg 45,00zł
Śledź w oleju z cebulką (min 2 kg) 1 kg 27,00 zł
Śledź w sosie tatarskim (min 2 kg) 1 kg 29,00zł
Śledź po kaszubsku (min 2 kg) 1 kg 29,00zł
Śledź z żurawiną (min 2 kg) 1 kg 29,00zł 
Śledź w śmietanie (min 2 kg) 1 kg 29,00zł
Sałatka śledziowa z burakiem (min 2 kg) 1 kg 29,00zł
Sałatka brokułowa z chipsem boczkowym (min 2 kg) 1 kg 32,00 zł 
Sałatka grecka 1 salaterka 17,00 zł, rekomendowane 1 salaterka dla 2 osób
Sałatka jarzynowa (min 2 kg) 1 kg 18,00 zł
Mini tortilla ze szpinakiem, szynką i serkiem (min 10 szt) 1 szt 4,50 zł
Mini tortilla z łososiem wędzonym i serkiem (min 10 szt) 1 szt 5,00zł 
Deska wędlin dojrzewających (5 plasterków szynki parmeńskiej, 10 dag salami, 10 dag
mix ser. pleśniowy, 10 dag ser żółty, dekoracyjnie; orzechy włoskie, winogrono, 2 sosy
(po 70 ml) (min 1 szt) 1 szt. 60zł

PRZYSTAWKI

      1 połówka 3,00zł

      koktajlowym i oliwkami (min 10 porcji) 1 szt 4,00zł

Torba papierowa 1 szt 1,50zł
Opakowanie plastikowe 1 szt 2,00zł
Opakowanie hermetyczne 1 szt 2,00 zł
Dekoracja (15% ceny potrawy)
Dostawa i obsługa – do indywidualnego ustalenia

OPAKOWANIA


