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ZAMÓWIENIA 
telefonicznie: 500 402 529, 500 503 023
lub w lokalu: Płock, ul. Kutnowska 23 

Oferta Cateringowa 
Wielkanoc 2023

ZUPY
Żurek na wędzonce z białą kiełbasą (300ml) 16,00zł
Zupa chrzanowa (300ml) 14,00zł
Biały barszcz z jajkiem (300ml) 14,00zł
Flaki wołowe (300ml) 18,00zł
Rosół (300ml) 14,00zł

PRZEKĄSKI NA ZIMNO
Mini tortille z kurczakiem grillowanym i warzywami (100 g) 12,00zł
Mini tortille z łososiem i serkiem (100 g) 13,00zł
Mini ptysie z kozim serem (1 szt)   5,00zł
Tartaleki faszerowane serkiem (1 szt)   7,00zł
Rolada szpinakowa z łososiem (100 g) 11,00zł
Schabiki faszerowane musem chrzanowym w galarecie (100 g) 12,00zł
Jaja faszerowane /z chrzanem/z pieczarkami/z tuńczykiem (2 połówki)    8,00zł
Pasztet wiejski z żurawiną (1 kg)  50,00zł
Tymbaliki drobiowe (150 g)  10,00zł
Zimne nóżki wieprzowe (200 g)  13,00zł
Sałatka jarzynowa (100 g)    9,00zł
Sałatka krabowa (100 g) 10,00zł
Sałatka królewska (100 g)  10,00zł
Domowy sos tatarski (100 g)  15,00zł
Domowa ćwikła z chrzanem (100 g)    6,00zł



www.zajazdwgorach.pl 
    /ZajazdWGorachPlockKarczmaSalaWeselna

ZAMÓWIENIA 
telefonicznie: 500 402 529, 500 503 023
lub w lokalu: Płock, ul. Kutnowska 23 

Oferta Cateringowa 
Wielkanoc 2023

Sernik z brzoskwinią (1kg)  50,00złSernik z brzoskwinią (1kg)  50,00zł
Szarlotka domowa (1kg)  45,00złSzarlotka domowa (1kg)  45,00zł
Babka wielkanocna (1sztuka)  25,00złBabka wielkanocna (1sztuka)  25,00zł
Ciasto sezamowe (1kg)  40,00złCiasto sezamowe (1kg)  40,00zł
Ciasto Malinowa chmurka (1kg)  45,00złCiasto Malinowa chmurka (1kg)  45,00zł
Ciasto Maurycy na miodzie (1kg)  45,00złCiasto Maurycy na miodzie (1kg)  45,00zł

DANIA NA GORĄCO
Kotlet CordonBleu (150g)  14,00zł
Kotlet de volaille (200g)  14,00zł
Rolada z boczku (1kg)  60,00zł
Schab faszerowany białą kiełbasą w sosie chrzanowym (1kg)  65,00zł
Pieczeń z karkówki nadziewana śliwką (1kg)  60,00zł
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym (1 porcja)  15,00zł
Kaczka faszerowana nadzieniem z wątróbką i pietruszką (1kg)  85,00zł
Kaczka faszerowana jabłkiem i żurawiną (1/2 sztuki)  50,00zł
Biała kiełbasa pieczona z cebulką (1kg)  42,00zł
Udziec z kurczaka z papryką otulony boczkiem (150g)  15,00zł
Noga z kaczki w pomarańczach (1 sztuka)  18,00zł
Kotlet Gajowego ( ze schabu,boczek,pieczarki,ser) (150g)  14,00zł
Roladka wieprzowa z farszem z kiszonej kapusty (150g)  13,00zł
Roladki z indyka faszerowane pieczarkami i serem (150g)  13,00zł
Golonka wieprzowa (100g)  15,00zł
Kluski śląskie (1kg)  35,00zł
Kopytka (1kg)  35,00zł
Makaron domowy (1kg)  36,00zł

DESERY
Sernik z brzoskwinią (1kg)  50,00zł
Szarlotka domowa (1kg)  45,00zł
Babka wielkanocna (1sztuka)  25,00zł
Ciasto sezamowe (1kg)  40,00zł
Ciasto Malinowa chmurka (1kg)  45,00zł
Ciasto Maurycy na miodzie (1kg)  45,00zł


