
 

GOSZCZYNIEC CATERING 
 

ZUPY 250 ML CENA 

Rosół 5,00 zł 

Krem z suszonych pomidorów z mascarpone 6,50 zł 

Pomidorowa 5,20 zł 

Barszcz czerwony czysty 5,30 zł 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 6,30 zł 

Żur z jajkiem i kiełbasą w chlebie 9,50 zł 

Krem z białych warzyw z grzanką serową 6,50 zł 

Grzybowa 8,00 zł 

Gulaszowa 9,00 zł 

Tajska 8,00 zł 

Kwaśnica w chlebie 8,50 zł 

Flaki 9,00 zł 

Zupa kurkowa w chlebie 9,00 zł 
MIĘSA 100G CENA 

Kotlet schabowy 4,00 zł 

Kotlet Devolay z masłem i pietruszką 5,00 zł 

Pieczeń z karczku w sosie 5,00 zł 

Zawijacz wieprzowy z boczkiem, ogórkiem kiszonym, 
cebulą 

5,00 zł 

Roladka schabowa z pieczarkami 5,00 zł 

Polędwiczki w panko na chrupko 5,50 zł 

Udo faszerowane 3,50 zł 

Łopatka w sosie własnym 4,50 zł 

Wątróbka z cebulką i w likierze cherry 4,00 zł 

Kotlet mielony wieprzowy/drobiowy 4,50 zł 

Golonka pieczona z kością 4,00 zł 

Golonka w kapuście z kością 4,00 zł 

Golonka w kapuście bez kości 6,00 zł 

Medalion z piersi kurczaka 6,00 zł 

Ćwiartka z kurczaka 2,50 zł 

Skrzydełka BBQ/musztardowo-miodowe 
(2szt. Całe/cena za 2szt.) 

4,00 zł 

Bitki wołowe w sosie własnym 8,50 zł 

Ozory w sosie chrzanowym 6,00 zł 

Panierowane polędwiczki z kurczaka 5,00 zł 

Kaczka faszerowana mięsem cena za sztukę ok. 3 kg 100,00 zł 

Kaczka faszerowana jabłkami cena za sztukę 80,00 zł 

Żeberka BBQ/musztardowo-miodowe 5,00 zł 

Filet z piersi kurczaka soute 5,00 zł 

Świeżonka 4,80 zł 

Pieczeń z karkówki w sosie śmietanowo chrzanowym 6,00 zł 
 

Szaszłyki mięsne z warzywami 5,50 zł 

Filet drobiowy faszerowany suszonymi pomidorami  
i bazylią, owinięty boczkiem 

7,00 zł 

Gulasz 4,50 zł 
RYBY 100G CENA 

Panierowany filet z dorsza 9,00 zł 



Filet z łososia zapiekany w piecu 10,00 zł 

Pstrąg z masłem i koprem 7,00 zł 

ZIMNA PŁYTA 100G CENA 

Śledź w oleju z cebulką 3,40 zł 

Śledź w śmietanie 3,40 zł 

Śledź po wiejsku (w occie z cebulą) 3,00 zł 

Śledź po węgiersku (pomidory, papryka) 3,70 zł 

Ryba po grecku (dorsz) 4,00 zł 

Śledź smażony w cieście 3,70 zł 

Pasta z łososia z suszonymi pomidorami i kaparami 7,50 zł 

Tatar z łososia 7,00 zł 

Tatar ze śledzia 3,50 zł 

Tatar wołowy 9,00 zł 

Pasztet (żurawina, śliwka, grzyb, jalapeno - 0,5kg) 15,00 zł / 30 zł/kg 
ZIMNA PŁYTA 1KG CENA 

Szynka wędzona 40,00 zł 

Baleron wędzony 40,00 zł 

Boczek rolowany wędzony 40,00 zł 

Schab pieczony ze śliwką 45,00 zł 

Boczek pieczony 45,00 zł 

Schab wędzony 40,00 zł 

Biała kiełbasa 32,00 zł 

Karp w galarecie 50,00 zł 

Kapusta z grochem 25,00 zł 

Kapusta z grzybami 35,00 zł 

Bigos myśliwski 25,00 zł 

Pasta jajeczna 30,00 zł 

Sałatka jarzynowa 25,00 zł 

Sałatka hawajska 35,00 zł 

Sałatka ze świeżym szpinakiem (ser brie, gruszka, owoc 45,00 zł 

Sałatka toskańska (mix sałat, szynka parmeńska, 
pomidorki 

45,00 zł 

Sałatka z wędzonym łososiem na mixie sałat 50,00 zł 

Sałatka brokułowa z fetą i sosem jogurtowo-ziołowym 30,00 zł 

Sałatka grecka 40,00 zł 
ZIMNA PŁYTA 1 SZT. CENA 

Pierogi z kapustą i grzybami 1,50 zł 

Pierogi z serem, fetą i szpinakiem 1,50 zł 

Pierogi z mięsem 1,50 zł 

Pierogi ruskie 1,50 zł 

Pierogi z kaszanką 1,50 zł 

Pierogi z kaszą i grzybami 1,50 zł 

Pierogi z żółtym serem i oregano 1,50 zł 

Krokiety z mięsem 4,00 zł 

Krokiety z kapustą i pieczarkami 4,00 zł 

Ślimaki z tortilli 5 szt. 15,00 zł 

Koreczki mix 2,00 zł 

Mini kiełbaski w cieście francuskim 3,00 zł 

Szaszłyki owocowe/warzywne długie 4,00 zł 



Paszteciki mięsne lub z kapustą i grzybami  3,00 zł 

Kanapki koktajlowe (1szt.) 2,50 zł 

Babeczki faszerowane (1szt.) 3,00 zł 

Zimne nóżki wieprzowe 4,00 zł 
DODATKI 100G CENA 

Ziemniaki z wody 2,00 zł 

Ziemniaki pieczone 3,00 zł 

Kopytka 3,00 zł 

Kluski śląskie 3,00 zł 

Kasza bulgur 3,50 zł 

Ryż  3,50 zł 
SURÓWKI 100G CENA 

Z białej kapusty 2,50 zł 

Z buraków z jabłkiem 2,50 zł 

Z marchwi z jabłkiem 2,80 zł 

Z selera z rodzynkami 3,00 zł 

Z kiszonej kapusty 2,50 zł 

Mizeria 2,50 zł 

Marchewka z groszkiem 2,50 zł 

Kapusta zasmażana 2,50 zł 

Buraczki zasmażane 2,50 zł 

Blanszowane warzywa 3,00 zł 
SŁODKI BUFET/CIASTA 1KG CENA 

Jogurt przekładany owocami z musli 300ml 7,00 zł 

Szaszłyki z owoców (1 szt.) 3,00 zł 

Sernik krakowski z rodzynkami 26,00 zł 

Sernik z bezą 26,00 zł 

Sernik z brzoskwinią 26,00 zł 

Śmietanowiec 26,00 zł 

Biszkoptowe z galaretką truskawkową 24,00 zł 

Jogurtowe z wiśniami 26,00 zł 

Rafaello 25,00 zł 

Czekoladowe 24,00 zł 

Ptasie mleczko 25,00 zł 

Szarlotka 24,00 zł 

Orzechowe 24,00 zł 

Makowiec 23,00 zł 
 

Zapraszamy również do składania zamówień na potrawy sezonowe – 
więcej informacji otrzymają Państwo telefonicznie. 


