Catering
Wielkanocny
783 990 280 / 781 969 468
kontakt@sala-karolina.pl
Zamówienia składamy do 12 kwietnia 2022 – wtorek

Odbiór zamówień:
16 kwiecień 2022 – Wielka Sobota
Godziny: 9.00 – 13.00
Ul. Sikorskiego 17, Wołomin, Sala Balowa Karolina
Dowóz zamówień:
16 kwiecień 2022 – Wielka Sobota
Godziny 10.00 – 13.00
- Powyżej kwoty 450zł dostawa gratis
(Wołomin i najbliższe okolice)
- Poniżej kwoty 450zł dostawa płatna 45zł

783 990 280 / 781 969 468 Wołomin, Sikorskiego 17
kontakt@sala-karolina.pl

Catering Wielkanocny
Zupy Wielkanocne:
1.
2.
3.
4.

Żur Wielkanocny z jajem i kiełbaską – 10zł/400ml
Domowy rosół na wołowinie, kaczce i kurczaku – 8zł/400ml
Flaczki po warszawsku – 12zł/400ml
Gulaszowa z duszonym mięsem i warzywami – 12zł/400ml

Dania Wielkanocne
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Pieczone udko z kaczki, sos żurawinowy, gnoczi, buraczki zasmażane – 32zł
Devolay faszerowany duszoną pieczarką i serem mozzarella, opiekane ziemniaczki,
surówka z białej kapusty – 28zł
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym, kluseczki śląskie, buraczki zasmażane – 32zł
Pieczony łosoś z warzywami i masełkiem czosnkowym zawijany w sreberku, opiekane
ziemniaczki, surówka z białej kapusty – 35zł
Placuszki ziemniaczane z pieczonym kurczakiem, sos kurkowy, surówka z białej kapusty
– 28zł
Tradycyjny schabowy, puree ziemniaczane, surówka z białej kapusty - 28zł
Rolada z indyka faszerowana bakaliami, pistacjami i
serem mozzarella, sos
żurawinowy, kopytka, buraczki zasmażane – 32zł
Wegetariańska tortilla z warzywami i grillowanym serem halloumi, surówka

Pierogi Wielkanocne i inne:
1.
2.
3.

Pierogi z grzybami, białą kiełbaską, cebulką i kaszą, sos czosnkowy, surówka
– 6szt / 24zł
Pierogi z mięsem, surówka - 6szt / 24zł
Bigos wieprzowy z podgrzybkami, kiełbaską i śliwkami - 0,5kg – 30zł

Ciasta i desery:
1.
2.
3.
4.
5.

Domowa szarlotka z bezą – 95zł
Sernik po wiedeńsku – 65zł
Mazurek Wielkanocny – 85zl
Babka Wielkanocna Drożdżowa – 35zł
Panna Cotta z musem owocowym – 6zł/ sztuka
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Catering Wielkanocny
Przekąski Jajeczne:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaja faszerowane: łosoś, pieczarka, koperek (12porcji) – 29zł
Jaja zapieczone w skorupkach (pieczarka, szynka, cebula) (12 porcji) – 35zł
Fioletowe jajka (barwione burakiem) faszerowane musem z groszku (12 porcji) – 29zł
Wielkanocne tymbaliki (nóżki) z jajem i goloneczką (10 porcji) – 32zł
Koreczki z jajek przepiórczych i białej kiełbaski z musem chrzanowym i szczypiorkiem –
12 porcji (54zł)

Przekąski Wielkanocne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Domowy pasztet z żurawiną i suszoną śliwką (Babka wielkanocna średnica 23cm) 1kg –
45zł
Rolada z pieczonego boczku z chrzanem, czosnkiem i natką pietruszki (10 porcji) – 32zł
Rolada z indyka z pistacjami, morelami i musem koperkowym w galarecie (10 porcji) –
35zł
Schab po warszawsku z musem jajeczno chrzanowym (10 porcji) – 35zł
Nagetsy – panierowane polędwiczki z kurczaka (12 porcji) – 30zł
Wielkanocne mini burgery: pasta jajeczna, pieczona polędwiczka wieprzowa, szpinak
baby, ogórek konserwowy (10 porcji) – 49zł
Śledzik wielkanocny pod pierzynką z majonezu, podany ze szczypiorkiem (10 porcji) –
30zł
Rolada szpinakowa z łososiem i musem z twarożku (10 porcji) – 45zł
Łosoś w cieście francuskim z duszonymi warzywami (10 porcji) – 54zł

Sałatki:
1.
2.
3.

Sałatka Wielkanocna z pieczonym kurczakiem i jajkami przepiórczymi, kapusta pekińska,
marynowana papryka, cebula, ogórek konserwowy, sos – 49zł / półmisek
Tradycyjna sałatka jarzynowa 0,5kg – 35zł
Wielkanocna sałatka ziemniaczana z jajem, szczypiorkiem i pieczonym boczkiem 0,5kg –
30zł
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