
 

 

 

Catering – przekąski zimne oraz desery 

Nasza kuchnia łączy nowoczesne trendy ze staropolskimi, tradycyjnymi przepisami.  

PRZEKĄSKI ZIMNE 

MIĘSNE 

PORCJA DLA 5 OSÓB 500  G 

Mix wędlin z naszej wędzarni w plastrach 

(szanka, baleron, schab) 25 zł 

Schab wędzony w plastrach 20 zł 

Baleron wędzony w plastrach 20 zł 

Szynka wędzona w plastrach 20 zł 

Pasztet mięsny z aromatycznymi przyprawami 18 zł 

Patera wędlin (szynka, schab, baleron, kabanosy,  
szynka parmeńska, salami włoskie, chorizo) 40 zł 

Patera mięs pieczonych (schab faszerowany morelami, karczek faszerowany  
śliwkami suszonymi, Polędwiczki wieprzowe z żurawiną, roladka z kurczaka ze szpinakiem,  
pasztet z konfiturą cebulową)  45 zł 

 

RYBY  

PORCJA DLA 5 OSÓB 500 G 

Filet matjasa w kompozycji trzech cebul 30 zł 

Filet matjasa z piklami 35 zł 

Filet matjasa w salsie paprykowej 35 zł 

Łosoś w galarecie z kaparami 60 zł 

Terina z łososia z musem chrzanowym 45 zł 

 

 

 

 



 

 

 

SAŁATY I SAŁATKI 

PORCJA DLA 5 OSÓB 500 G  

Sałata mieszana (Mix sałat, pomidorki, ogórek, papryka, cebula, dressing z oliwy) 25 zł 

Sałata z grillowanym kurczakiem z sosem musztardowym 28 zł 

Orientalna sałata z polędwiczką wieprzową w sosie teryjaki 32 zł 

Tradycyjna Sałatka jarzynowa 18 zł 

Sałata grecka ze słonym serem 30 zł 

Sałatka z tuńczykiem i warzywami 32 zł 

Sałatka z krewetkami i awokado 48 zł 

 

FINGERFOOD 

ZESTAW I – (30szt)-90zł 

Mini caprese – 10szt 

Ser zółty, pieczony filet z kurczaka, ananas- 5szt 

Melon w szynce parmeńskej z oliwką- 5szt 

Babeczka ze szpinakiem z serkiem  słonym- 5szt 

Mini tortille z kurczakiem i warzywami-5szt 

ZESTAW II – (30szt)-100zł 

Roladka ze schabu z faszerowana śliwką suszoną z żurawinami- 10szt 

Babeczka z pastą grzybową- 5szt 

Vol au vent z musem tuńczykowym- 5szt 

Roladka z ciasta francuskiego ze szpinakiem- 5szt 

Filet matjasa na pumperniklu z prażonym jabłkiem- 5szt 

 

 

 



 

 

 

ZESTAW III – (30szt)-120zł 

Ser Lazur, kabanos, oliwka zieliona- 10szt 

Babeczka z musem z wędzonego- 5szt 

Babeczka z pasztetem i żurawiną- 5szt 

Vol au vent z musem tuńczykowym-  5szt 

Roladka z kurczaka z farszem paprykowym w boczku-5szt 

 

DESERKI W JEDNORAZOWYCH POJEMNIKACH - 10szt 

Tiramissu-45zł 

Zielony mech-45zł 

Rafaello-45zł 

Panna cotta z musem truskawkowym-45zł 

Mus z białej czekolady z sosem brzoskwiniowym-45zł 

Mus z ciemnej czekolady z konfiturą wiśniową-45zł 

Chia z mango-45zł 

 

CIASTO 500 G 

Sernik – 25 zł 

Szarlotka – 25 zł 

DANIA SĄ PAKOWANE W POJEMNIKI TERMOZGRZEWALNE, ŁATWE DO ODGRZANIA I 
MROŻENIA. 

ZAMÓWIENIA POD NUMEREM  

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

 
 


