
 

 

 

Catering – dania obiadowe 

Nasza kuchnia łączy nowoczesne trendy ze staropolskimi, tradycyjnymi przepisami.  

ZUPY 
2 porcje(600 ml)/6 porcji (1.8 l) 

Rosół z wiejskiej kury z mięsem i warzywami 
9 zł/26 zł 

Żurek staropolski z białą kiełbasą i chrzanem 
11 zł/31 zł  

Krem z pomidorów z grzankami 
10 zł/28 zł 

Krem z dyni z pestkami 
10 zł/28 zł 

Barszczyk z pasztecikiem mięsnym 
9 zł/26 zł 

 

DANIA MIĘSNE 

Porcja 200 g/4 porcje 800 g 

Kotlet drobiowy De’Volaille 
11 zł/42 zł 

Filet z kurczaka faszerowany szpinakiem i czosnkiem 
11 zł/42 zł 

Filety indyka faszerowane boczkiem wędzonym z sosem serowym  
13 zł/50 zł 

Roladka z kurczaka z mozzarellą i pomidorem suszonym w szynce parmeńskiej 
13 zł/50 zł 

Noga kaczki pieczona z pomarańczami w winie 

1 sztuki - 14 zł (ok 200 g) 

4 sztuki - 54 zł (ok 800 g) 

Polędwiczki wieprzowe z sosem z grzybów leśnych w śmietanie 
13zł/50 zł 



 

 

 
Gulasz wieprzowy 
8zł/30 zł 

Karczek duszony w winie z sosem rozmarynowym 
12 zł/46 zł 

Beef Bourguignon (wołowina po burgundzku) 
16 zł/62 zł 

Zrazy wołowe z ogórkiem i boczkiem 
17zł/65 zł 

 

DANIA RYBNE 

Łosoś grillowany z sosem koperkowym 
Porcja(160 g) - 23 zł 
4 porcje(640 g) - 90 zł 

Filet z pstrąga na szpinaku   
Porcja(200 g) - 13 zł 
4 porcje(800 g) - 49 zł 

 

DANIA WEGAŃSKIE 
Porcja (200 g)/4 porcje (800 g) 

Cukinia faszerowana warzywami w sosie arabiata 
7zł/27 zł 

Kaszotto z boczniakami  
10zł/38 zł 

 

PIEROGI WŁASNEJ PRODUKCJI (RĘCZNIE LEPIONE) 
Porcja (6 szt)/4 porcje (24 szt) 

Pierogi z mięsem wieprzowym 
10zł/39 zł 

Pierogi z łososiem i szpinakiem  

12zł/46 zł 

Pierogi ze szpinakiem i ricottą – VEGE 
10zł/39 zł 

Pierogi z kapustą i grzybami – VEGE 
10zł/39 zł 



 

 

 

 

DODATKI 

Porcja (200 g)/4 porcje (800 g) 

Kluski śląskie 
4zł/15 zł 

Placki ziemniaczane bezglutenowe 
4zł/15 zł 

Gnocchi 
5 zł/18 zł 

Buraczki w cherry 
10 zł/35 zł 

Kapusta zasmażana 
5 zł/18 zł 

Surówka z kapusty  
3 zł/11 zł 

Surówka z marchewki 
3 zł/11 zł 

Sałatka z buraczków z majonezem 
4 zł/14 zł 

 

DANIA SĄ PAKOWANE PRÓŻNIOWO – ŚWIEŻE DO 7 DNI, ŁATWE DO ODGRZANIA I 
MROŻENIA. 

ZAMÓWIENIA POD NUMEREM  

+48 735-190-909  
 
restauracja@herbowauniejow.pl 
www.herbowauniejow.pl 
 

 

 

 
 


