
 

 

 

 

 

Złote Arkady - CATERING - Menu 110,00 zł brutto / os. 

PROPOZYCJA I 

Zupa 
Krem brokułowy z grzankami 

 
Danie zasadnicze - półmiskowo 

De volaille drobiowy 
Koperta wieprzowa 

Rolada wołowa 
Ziemniaki z wody, kluski śląskie w sosie 

Zestaw 3 surówek 
 

Zimna płyta 
Mix mięs pieczonych 

Jajka faszerowane 
Sałatka grecka 

Galaretka drobiowa 
Śledź w oleju 

Pieczywo 
 

Ciasta i owoce na paterach 

We własnym zakresie 

 
Danie na ciepło w formie drugiego dania 
Roladka wieprzowa faszerowana runem 

leśnym na sosie serowym + dodatki 
 

Danie na ciepło w formie płynnej 
Polędwiczki drobiowe a la strogonow 

Napoje 

We własnym zakresie 

 

 
 
 

 

PROPOZYCJA II 

Zupa 
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym 

 
Danie zasadnicze - półmiskowo 

Filet z kurczaka faszerowany owinięty  boczkiem 
Pieczeń wieprzowa 

Bitka wołowa 
Ziemniaki z wody, kluski śląskie w sosie 

Zestaw 3 surówek 
 

Zimna płyta 
Talerz wędlin 

Galaretki drobiowe  
Sałatka gyros 

Ryba po grecku 
Sałatka jarzynowa 

Pieczywo 
 

Ciasta i owoce na paterach 

We własnym zakresie 
 

Danie na ciepło w formie drugiego dania 
Medalion z indyka + dodatki 

 
Danie na ciepło w formie płynnej 
Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Napoje 

We własnym zakresie 

PROPOZYCJA III 

Zupa 
Krem z pomidorów z fetą i bazylią 

 
Danie zasadnicze - półmiskowo 

Filet z kurczaka faszerowany serem i szynką 
Schab farmera 
Rolada wołowa 

Ziemniaki z wody, kluski śląskie w sosie 
Zestaw 3 surówek 

 
Zimna płyta 

Mix mięs pieczonych 
Śledź w oleju 

Sałatka brokułowa 
Sałatka z grillowanym kurczakiem 

Galaretki drobiowe 
Pieczywo 

 
Ciasta i owoce na paterach 

We własnym zakresie 
 

Danie na ciepło w formie drugiego dania 
Pieczeń wieprzowa po staropolsku + dodatki 

 
Danie na ciepło w formie płynnej 

Żurek z kiełbasą i jajkiem 
 

Napoje 

We własnym zakresie 

PROPOZYCJA IV 

Zupa 
Rosół babuni z makaronem 

 
Danie zasadnicze - półmiskowo 

De volaille drobiowy 
Roladka wieprzowa 

Zraz wołowy 
Ziemniaki z wody, kluski śląskie w sosie 

Zestaw 3 surówek 
 

Zimna płyta 
Rolada z kurczaka, pasztet 

Sałatka z grillowanym kurczakiem 
Śledź po japońsku 

Szynka rolowana z musem  
Jajka faszerowane 

Pieczywo 
 

Ciasta i owoce na paterach 

We własnym zakresie 
 

Danie na ciepło w formie drugiego dania 
Filet z dorsza w zielonym płaszczyku + dodatki 

 
Danie na ciepło w formie płynnej 

Gulasz wieprzowy 
 

Napoje 

We własnym zakresie 

 

 

Hotel Złote Arkady, ul. Boya Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa 
Mariusz Przerada - manager ds. cateringu 

698-618-394, mail: catering@zlote-arkady.pl 

www.zlote-arkady.pl 
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