
  CATERING

     Karczmy Rzym        

                  BOŻE NARODZENIE
Cena Ilość

PRZEKĄSKI ZIMNE

Talerz mięs na zimno (karkówka ze śliwką, indyk faszerowany, schab nadziewany, galantyna z drobiu ) 
160g / porcja

16.00 zł/porcja

Pasztet z kaczki w aromacie pomarańczy z sosem cumberland (100g / porcja) 16.00 zł/porcja

Tatar z wołu (100g / porcja) 13.00 zł/porcja

Ryba (dorsz ) po grecku (100g / porcja) 11.00 zł/porcja

Pstrąg zalany - ryba w zalewie słodko kwaśnej (100g / porcja) 11.00 zł/porcja

Śledź w śmietanie z cebulką i jabłkiem (100g / porcja)  9.00 zł/porcja
PRZEKĄSKI ZIMNE W GALARECIE

Karkówka faszerowana warzywami (80g / porcja) 11.00 zł/porcja

Schab gotowany w ziołach w asyście warzyw (80g / porcja) 11.00 zł/porcja

Indyk nadziewany żurawina i winogronami (80g / porcja) 11.00 zł/porcja

Szynka według ruskich (80g / porcja)  10.00 zł/porcja

Łosoś z warzywami (80g / porcja) 13.00 zł/porcja

Pstrąg z warzywami ( 80g / porcja) 11,00 zł/porcja
ZUPY
Rybna (250 ml) 11.00 zł/porcja

Grzybowa dla odważnych (250 ml) 11.00 zł/porcja

Rosół pachnący kilkoma gatunkami mięs z makaronem swojskiego wyrobu (250 ml) 9.00 zł/porcja
Barszcz czerwony czysty (250 ml) 7.00 zł/porcja

Kołduny (1 kg) 40.00 zł/kg

Pasztecik mięsny z ciasta francuskiego (1 sztuka) 6.00 zł/porcja

Krokiet faszerowany kapustą i grzybami (2 szt. / porcję) 9.00 zł/porcja

DANIA 
Gęś pieczona w całości faszerowana warzywami i suszonymi owocami (dla 4-5 osób) 300.00 zł/sztuka

Kaczka pieczona w całości z jabłkami w sosie własnym (sztuka) 90.00 zł/sztuka

Zrazy bite faszerowane, sos pieczeniowy (2 szt./porcję) 26.00 zł/porcja 

Sztukamięs (ligawa) gotowane, sos chrzanowy (160g/porcja) 22.00 zł/porcja

Pierś drobiowa nadziewana szpinakiem i serem feta (160g/porcja) 21.00 zł/porcja

Pierś drobiowa nadziewana kurkami, sos śmietanowy z kurkami (160g/porcja) 26.00 zł/porcja

Golonka w zalewie miodowo-czosnkowej z warzywami (1 szt. ok. 600g) 31.00 zł/porcja
Sakwa Twardowskiego, polędwiczki wieprzowe z grzybami (2 szt./porcję) 23.00 zł/porcja

Karp smażony (160g/porcja) 31.00 zł/porcja

Filet z łososia gotowany na parze (160g/porcja) 36.00 zł/porcja

Bigos staropolski 50.00 zł/kg

Pierogi: z kapustą i grzybami, ruskie, z mięsem, ze szpinakiem (1 sztuka) 2.00 zł/sztuka

DODATKI

Modra kapusta  (250g) 9.00 zł/porcja
Sos śmietanowy z kurkami – na ciepło (250g) 11,00 zł/porcja

Sos śmietanowy z borowikami – na ciepło (250g) 9,00 zł/porcja

Sos chrzanowy – na ciepło (250g) 9,00 zł/porcja

Sos tatarski – na zimno (250g) 11,00 zł/porcja 

CIASTA

Karczemny sernik z bakaliami 120.00 zł/blacha
Karczemny jabłecznik z bezową pianą i kruszonką 120.00 zł/blacha

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 20.12.2019
NA ŻYCZENIE PRZYGOTUJEMY DOWOLNE MENU MOŻLIWOŚĆ DOWOZU

KARCZMA RZYM PAWŁÓWEK k. BYDGOSZCZY
tel. 52 583 16 16 www.karczmarzym.com.pl


