
727 207 676

krotkapilka.zwar@gmail.com

facebook.com/Krótka-Piłka

Menu Wielkanocne 
gc-catering.pl

Zamówienia składamy:

Na email  biuro@globalchefs.pl lub na krotkapilka.zwar@gmail.com 

Na naszym facebook ,, Krótka Piłka”  lub ''Catering Global Chefs 

Do każdego zamówienia  proszę napisać Imię Nazwisko ,nr kontaktowy ewentualnie adres 

Wszelkich pytań udzielimy Państwu telefonicznie pod nr 518 597 865 lub 517 655 067

Zamówienia przyjmujemy do 1.04.2021 do godziny 22

Po wybraniu zamówień /prześlemy Państwu podsumowanie cenowe –wpłacenie zaliczki będzie potwierdzeniem złożonego zamówienia 

Zamówienia można odbierać  osobiście w dniu 3.04.2021 z lokalu ,,Krótka Piłka '' 

w Międzylesiu przy ul. Pożaryskiego 10 na terenie KS Zwar lub dowieziemy na wyznaczony adres za dodatkową dopłatą 

Dania Finger Food:

   Rolowana śliwka z boczkiem (15 porcji na paterze )

   Mini burgerki z szarpaną wieprzowiną bbq (10 szt na paterze) 

   Tartinki wędzony łosoś /serek philadelphia  (12 szt na paterze) 

   Chrupiące polędwiczki z kurczaka z dipami smakowymi (12szt na paterze)  

   Plastry bekonu w cieście francuskim /zawijasy /sos czosnkowy (12szt na paterze)  

   Tortilla pieczony bekon /świeże liście szpinaku /serek ziołowy (10 szt na paterze)  

   Tortilla grillowany kurczak /sos koreański /świeże warzywa (10 szt na paterze)  

Dania Finger Food wegetariański:

   Tartoletki z musem z pieczonych buraków(10 szt na paterze) 

   Paszteciki z pieczarką i jajkiem(10 szt na paterze ) 

   Mini burgery /humus /grillowana cukinia (10 szt na paterze) 

   Grillowana cukinia /serek ziołowy /suszony pomidor /roladka (10 szt na paterze)  

   Mini tortille/pieczone warzywa/ser feta(10szt na paterze) 

   Mini koreczki /mozarella marynowana w Pesto/pomidor koktajlowy /oliwka (12szt na  paterze)

   panierowana mozarella (12 szt na paterze)  

Sałatki:

   Cesar /kurczak/grzanki/pomidor koktajlowy /sałata rzymska /sos cezar –Bola 

   Sałatka jarzynowa -500g  

   Salami szpinak/salami /oliwki/pieczony batat  –bola  

   Sałatka kebab/kapusta pekińska /kukurydza /ogórek konserwoway /papryka -konserwowa

   kurczak gyros/sos majonezowy –bola  

32zł

40zł 

30 zł.

35 zł.

30 zł.

30 zł.

30 zł. 

25zł

30zł 

40 zł.

40 zł.

30 zł.

28/ zł.

30 zł. 

30zł

30zł 

30 zł.

 

35 zł.



Dania na półmisku:

   Jaja faszerowane musami smakowymi(szynka /pieczarka /mus buraczany /

   mus jajeczno-chrzanowy (12szt na paterze)  

   Pasztety mięsne OK.750-1kg  

   Łosoś w galarecie 10 PORCJI PÓŁMISEK  

   Ryba po grecku -10 PORCJI POŁMISEK  

   Śledzie po kaszubsku /śledzie z cebulką tradycyjne /śledzie po tatarsku -12porcji na półmisku 

   Tymbaliki drobiowo-warzywne /pianka chrzanowa -10 porcji na paterz  

   Schab po warszawska- 10 PORCJI na półmisku  

   Rolada szpinakowa /serek ziołowy /Wędzony łosoś -8 PORCJI na półmisku  

   Tarta /pieczony bekon /por/jaja  –cała szt

   Tarta żurkowa /biała kiełbasa /jajka /majeranek –cała szt 

Dania na półmisku wegetariańskie:

   Carpacio /pieczone buraki/twaróg wędzony /Rudola /owoc granatu/płatki migdałów 

   -12porcji na półmisku 30zł 

   Jaja faszerowane musami smakowymi (z suszonych pomidorów ,z pieczonej papryki,

   ze szpinakiem ,z pieczarkami ,avocado ,) 12 szt  na paterze 36 zł 

   Grillowane warzywa z serem owczym /Rudola /płatki migdałów -10 porcji na półmisku 35zł 

   Tarta szpinak /pomidory /oliwki –CAŁA szt  40zł 

   Tarta brokuły /feta –cała  szt 40zł 

Dania gorące

   Zupy  do wyboru 500ml/porcja 

   Rosół z makaronem                          10zł 

   Flaki wołowe                                     12zł 

   Żurek                                                 10zł 

   Krem chrzanowy /chipsy z boczku    8zł 

   Strogonoff wołowy                           14zł 

Dania mięsne

   Policzki wieprzowe w sosie winnym -1porcja              16zł 

   Eskalopki  wieprzowe  w sosie serowym -1porcja       12zł 

   Polędwiczka wieprzowe w sosie kurkowym 1porcja   15zł 

   De volay klasyczny /masło /natka                               14zł 

   Nugetsy z kurczaka dla dzieci  -3szt 1porcja              12zł 

Dodatki skrobiowe

   Kluski śląskie                                6zł porcja 120g

   Kopytka                                         5zł porcja 120g

   Ziemniaki opiekane                       5zł porcja 120g

   Ziemniaczane puree                      5zł porcja 120g 

   Gratina ziemniaczana /grzyby      8zł porcja 

Desery

   Mazurek świąteczny                   20zł /szt

   Babka wielkanocna                     17zł /szt

   Sernik                                         30zł /kg 

   Mini babeczka do święconki        5zł  

Dania wegetariańskie

   Panierowany camembert                                              8zł 

   Gołąbki z pęczakiem i grzybami /sos pomidorowy    10zł 

   Ziołowe kopytka z sosem kurkowym                          12zł 

 

   Zupy  wegetariańskie 500ml/porcja 

      Krem z pieczonego pomidora /grzanki           8zł 

      Krem z białych warzyw /chips z jarmużu       8zł 

      Krem z zielonego groszku /czerwone Pesto   8zł 

      Krem chrzanowy /grzanki ziołowe                  8zł 
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gc-catering.pl, 518 597 865 lub 517 655 067


