
ŚWIADCZYMY USŁUGI CATERINGOWE 

 NA TERENIE JORDANOWA I OKOLIC 

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY POD NUMEREM 

18-26-75-736

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Przygotujemy propozycję indywidualną. W naszej ofercie posiadamy specjalne 

dania na wyjątkowe i nadzwyczajne okazje. Szczególnie polecamy zamówienia 

na uroczyste obiady i kolacje, urodziny, jubileusze, spotkania, imprezy oraz 

Wigilie firmowe, a także klasowe. 



MENU CATERING 

ZUPY: 

Rosół  6,00 zł 

Zupa pomidorowa  6,00 zł 

Krem borowikowy  7,00 zł 

Barszcz czerwony solo  3,00 zł 

Barszcz czerwony z jajkiem 5,00 zł 

Barszcz czerwony z uszkami 7,00 zł 

Barszcz czerwony z krokietem 7,00 zł 

Bulion 3,00 zł 

DANIA BAROWE: 

Żurek po chłopsku (ziemniaki kiełbasa) 8,00 zł 

Żurek z jajkiem na wędzonce  8,00 zł 

Kwaśnica (z żeberkiem na wędzonce)  8,00 zł 

Gulasz/Bigos/Strogonoff  9,00 zł 

Żeberko duszone (100g/ww.)  5,00 zł 

Golonko bez kości (100g/ww.)  5,00 zł 

Placki ziemniaczane (3 szt.) 6,00 zł 

Placek po węgiersku 15,00 zł 

FAST FOOD: 

Hot-Dog express 5,00 zł 

Hot-Dog 6,00 zł 

Hamburger  7,00 zł 

Cheeseburger 7,00 zł 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. informujemy naszych Klientów, że 

 w serwowanych przez nas daniach mogą występować: jaja, ryby, mleko, orzechy, soja,  

gorczyca, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, gluten, seler oraz inne produkty pochodne. 



SZEF KUCHNI POLECA: 

ZESTAW „STRUMYK”  25,00 zł 

(schab, ziemniaki zapiekane z boczkiem, buraczki zasmażane, ser, ketchup) 

ZESTAW „ZAKOPIAN”  25,00 zł 

(schab, pieczarki, ser, frytki, zestaw surówek) 

ZESTAW „GAZDY”  25,00 zł 

(schab, placek ziemniaczany, kapusta zasmażana) 

ZESTAW „PO BURGUNDZKU”  25,00 zł 

(schab, talarki, zestaw surówek, ser, sos biały) 

ZESTAW GRILL „JORDAN”  36,00 zł 

(schab, filet drobiowy, karczek, duffinki, jarzyny gotowane)  

ZESTAW „PO WĘGIERSKU”  20,00 zł 

(placek ziemniaczany, gulasz wieprzowy, zestaw surówek) 

PSTRĄG „ZŁOTY STRUMYK” 100g/ww.  7,00 zł 

(soczysty pstrąg smażony)  

DANIA MĄCZNE: 

Pierogi ruskie 10,00 zł 

Pierogi z serem 10,00 zł 

Pierogi z kapustą i grzybami  10,00 zł 

Pierogi z mięsem  10,00 zł 

Pierogi z owocami  10,00 zł 

Naleśniki z dżemem i bitą śmietaną 7,00 zł 

Naleśniki z serem i bitą śmietaną 8,00 zł 

Spaghetti po bolońsku  10,00 zł 



 

DANIA Z DROBIU: 

Kotlet drobiowy saute          8,00 zł 

Kotlet devolay           8,00 zł 

Kotlet drobiowy panierowany         8,00 zł 

Kotlet „DUNAJEC” (ser, ketchup)        9,00 zł 

Kotlet „MOTYLEK” (ser, szynka)        9,00 zł 

Kotlet „JAMAJKA” (brzoskwinia, ser)       9,00 zł 

Kotlet „GRZYBEK” (pieczarki, ser)        9,00 zł 

Kotlet z grilla po hawajsku (ananas, żurawina)      13,00 zł 

Udko pieczone – 100g/ww.         3,00 zł 

Szaszłyk            9,00 zł 

 

DANIA Z WIEPRZOWINY: 

Kotlet schabowy           8,00 zł 

Kotlet po parysku w cieście         8,00 zł 

Kotlet po naszemu (pieczarki, ser)        9,00 zł 

Kotlet po zbójecku (pieczarki, ser)        9,00 zł 

Kotlet po szwajcarsku (papryka ser, masło)       9,00 zł 

Kotlet po cygańsku (boczek, cebula)        9,00 zł 

Stek z pieczarkami          9,00 zł 

Stek z grilla (sos czosnkowy, barbecue)       12,00 zł 

Karczek z grilla (sos czosnkowy, barbecue)       15,00 zł 

Kotlet „ZAKOPIAN” (pieczarki, ser)        15,00 zł 

Kotlet „PO BURGUNDZKU”(ser, biały sos)      15,00 zł 

Kotlet „STRUMYK” (ser, ketchup)        15,00 zł 

Mix „JORDAN” (schab, filet drobiowy, karczek)      28,00 zł 

Pieczeń wieprzowa          8,00 zł 

Karczek w jarzynach          10,00 zł 

 

 



DANIA RYBNE: 

Miruna w panierce (100g/ww.) 5,00 zł 

Sola w paniercei (100g/ww.)  5,00 zł 

Pstrąg „ZŁOTY STRUMYK” (100g/ww.) 7,00 zł 

DODATKI: 

Ziemniaki  5,00 zł 

Ziemniaki opiekane 5,00 zł 

Ziemniaki zapiekane z boczkiem 5,00 zł 

Frytki/Dufinki/Talarki  6,00 zł 

Ryż  5,00 zł 

Buraczki zasmażane 5,00 zł 

Kapusta zasmażana 5,00 zł 

Pieczarki 4,00 zł 

Zestaw surówek  5,00 zł 

Jarzyny gotowane  5,00 zł 

Mizeria 5,00 zł 

Sałatka z pomidorów 5,00 zł 

Sos czosnkowy 2,00 zł 

Od poniedziałku do piątku polecamy danie dnia w promocyjnej cenie: 

19.00 zł ! Opakowanie płatne 1,00 zł 



 

POLECAMY KORYTKO RODZINNE: 

„KORYTKO RODZINNE”:         68.00 zł 

(Zamówienie przyjmujemy najpóżniej 1 dzień wcześniej) 

- golonko          1 szt. 

- boczek          2 szt. 

- żeberko         1 szt. 

- filet z kurczaka         2 szt. 

- kaszanka          2 szt. 

- kiełbasa z rusztu        2 szt. 

- pierogi ruskie        5 szt. 

- ziemniaki opiekane  

- kapusta zasmażana  

- sosy 

 

 

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE: 

(Zamówienie przyjmujemy 1 dzień wcześniej) 

Befsztyk tatarski         50 g.    8,00 zł 

Galaretka drobiowa       100 g.    5,00 zł 

Gołąbki w sosie pomidorowym               300 g.   12,00 zł 

Sałatka jarzynowa       150 g.        6,00 zł 

Szaszłyk         200 g.    9,00 zł 

Śledź po japońsku       100/100 g.   6,00 zł 

Schab ze śliwką        kg./ ww.            35,00 zł 

Nadziewka (filet, schab, pieczarki, ser)   kg./ ww.            35,00 zł  

Karczek pieczony        kg./ ww.            25,00 zł 

Kurczak faszerowany (Mięso mielone, pieczarki, ser) 1 szt.             50,00 zł 

Smalec swojski        100 g.    4,00 zł 


