MENU CATERINGOWE
Codzienne danie dnia
w cenie
26 zł
(zupa + danie główne)
Zadzwoń do Nas!
Restauracja Biały Dom
Rybnik:
Tel. (32) 235 95 66

Zupy

Rosół............................................................................8zł
Żurek...........................................................................8zł
Krem z grzybów leśnych............................................9zł
Pomidorowa z makaronem.........................................9zł

Dania główne

Rolada wieprzowa....................................................26zł
kluski, modra kapusta, sos

Kotlet De Volaille z serem........................................22zł
frytki, zestaw surówek

Filet z grilla z oscypkiem..........................................24zł
frytki, zestaw surówek

Kotlet schabowy.......................................................24zł
ziemniaki pieczone, kapusta zasmażana

Kotlet sache...............................................................26zł
kluski, modra kapusta

Nuggetsy panko........................................................20zł
duffinki, zestaw surówek

Makaron....................................................................20zł
z sosem pomidorowym i parmezanem

Filet po parysku ze szpinakiem................................22zł
ziemniaki pieczone

Gnocchi.....................................................................20zł
szpinak, pomidor suszony, parmezan

Sałatka Biały Dom.....................................................22zł
Naleśniki z serem i czekoladą...................................12zł
Naleśniki z jabłkiem i wiśnią w żelu........................12zł

Pierogi z mięsem.......................................................16zł
okraszone cebulką smażoną i boczkiem

Pierogi ruskie............................................................16zł
okraszone cebulką smażoną i boczkiem

Chicken burger.........................................................18zł
w złocistej panierce, pomidor, ogórek, cebula, sałata, sos tysiąca wysp

Burger wołowy.........................................................25zł
boczek grillowany, chedar, ogórek kiszony, pomidor, cebula, sałata,
tzatziki

Pizza 30 cm

1. Margarita..............................................................20zł
sos pomidorowy, ser, oregano

2. Pollo.......................................................................25zł
sos, ser, pomidor, feta, kurczak, szpinak

3. Pepperoni..............................................................25zł
sos, ser, pieczarki, salami, cebula, papryka

4. Salsiccia.................................................................25zł
sos, ser, kiełbasa, pieczarki, kukurydza, oscypek

5. Grecka...................................................................25zł
papryka, ser feta, pomidor, cebula, rukola, oliwki

6. Tonno.....................................................................25zł
tuńczyk, cebula, ogórek, kukurydza

7. Prosciutto..............................................................25zł
sos, ser, szynka, ananas, cebula, kukurydza

Sos czosnkowy i pomidorowy
gratis do każdej pizzy!

Catering imprezowy (min. 6 os)
Obiad
Zupy do wyboru
Rosół z makaronem
Krem z grzybów leśnych
Patera mięs (2szt/os)
Rolada wołowa
Karczek pieczony
Włoski filet z piersi
Roladka wieprzowa z grzybami
Ketlet De Volaille
Dodatki
Sos pieczeniowy
Modra kapusta
Kapusta zasmażana z grzybami
Surówka z białej kapusty
Kluski
Duffinki
Cena: 55zł/os

Kolacja
Mięsa (1,5szt/os)
Sznycel drobiowy ze szpinakiem
Eskalopki z polędwiczki wieprzowej z boczniakiem
Kotlet schabowy z serem

Dodatki
Gnocchi na maśle z parmezanem
Vedgesy
Warzywa gotowane
Marchewka z groszkiem
Cena: 40zł/os

Dania jednogarnkowe
Boeuf Strogonow
Potrawka drobiowa
Cena: 15zł/os

Zimna płyta
Półmisek mięs pieczystych
Półmisek mięs z własnej wędzarni
Selekcja serów
Tymbaliki drobiowe
Łosoś wędzony z dipem koperkowo - limonkowym
Pierożki gyoza
Kiełbasa w cieście francuskim
Cheddar smażony
Krążki cebulowe z ostrym sosem
Śledż w oleju
Śledz po holendersku
Sałatka z kurczakiem i ananasem
Sałatka z makaronem grandine i suszonymi
pomidorami
Pieczywo i masło
Cena 40zł/os

