Spotkanie w Restauracji Locomotiva
Przykładowe oferty dla 20 osób
Oferta w cenie 45zł
Zupa:
Barszcz biały z wędzonym boczkiem, kiełbasa i jajkiem
Przekąski na stole:
Jajka z łososiem marynowanym w kolendrze, czarną oliwką i koperkiem
Jajka w sosie wiosennym z ziołami i kiełkami
Pasztet wieprzowo- wołowy ze slwiką
Karczek wieprzowy w ziołach lasu
Sos żurawinowy
Sałatka jarzynowa
Napoje; kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe- nielimitowane

Oferta w cenie 75zł/osoba
Zupa:
Barszcz grzybowy zabielany z wędzoną kaczką i dymką
Danie główne:
Kurczak w nasionach dyni i słonecznika serwowany z puree ziemniaczanym, karmelizowaną karotką
i sosem kurkowym
Przekąski na stole:
jajka zawinięte w soczysty plaster schabu z sosem z tuńczyka z kaparami
Jajka z majonezem tradycyjne
Pasztet wieprzowy tradycyjny
Rolada z boczku z czosnkiem i majerankiem
Delikatny schab po staropolsku

Sałatka z łososiem z marynowanym burakiem, serem feta i karmelizowanymi orzechami włoskimi i
rucolą
Sałatka jarzynowa
Napoje; kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe- nielimitowane

Oferta w cenie 89zł/osoba
Zupa:
Bulion grzybowy z morszczukiem kapski sous-vide i palonym
Danie główne:
Polędwiczka wieprzowa osus-vide zapiekana z ziołową posypką, podana z ssem ze śieżego
rozmarynu, zapiekanką ziemniaczaną i grillowanymi warzywami
Przekąski na stole
Jajka z kremem curry na ostro
jaja faszerowane musem z koniaku, suszką z salami i natka pietruszki
mix pasztetów
Schab marynowany w ziołach
Rolada z boczku z czosnkiem i majerankiem
Sałatka z wędzonym łososiem, ziemniakami, serem żółtym, fasolką szparagową, selerem naciowym
i jajkiem na twardo.
Sałatka nicejska z tuńczykiem, pomidorem, ziemniakami, fasolką szparagową i sosem francuskim
ćwikła z chrzanem
Sos żurawinowy

Napoje; kawa, herbata, woda niegazowana, soki owocowe- nielimitowane

Dodatkowo wielkanocne babeczki i ciasta- ok 0,1kg- 8,5zł

Catering na pracownicze spotkania wielkanocne
Oferta w cenie 35zł/osoba
Na słodko:
WIelkanocne babeczki i ciasta/ 100gr/osoba
Mięsa pieczyste półmisek łącznie 60 gr/osoba
Pasztet wieprzowy ze śliwką
Schab glazurowany miodem i musztardą z gorczycą
Karczek marynowany po staropolsku w czosnku i rozmarynie
Jajka faszerowane 2 połówki osoba
Jaja tradycyjne z majonezem i chrzanem
jaja przykryte puszystym kremem z tuńczyka i majonezu
Sałatka 100gr /osoba
Sałatka jarzynowa
Dodatki pieczywo, masło, chrzan, ćwikła, pikle

Oferta w cenie 49zł/osoba
Zupa w kociołku;
Barszcz biały z wędzonym boczkiem, keiłbasą i jajkiem
Jajka faszerowane 2 połówki osoba
jaja faszerowane musem z wedzonego łososia
Jaja z wędzonym łososiem z sosem szczypiorkowym

Sałatki (2 sałatki=200 gr)
Mozzarella przykryta kremową pierzynką z cebuli z sałatką z pomidorków koktajlowych i rukoli w
sosie balsamicznym
Sałatka amerykańska z sałata lodową, grillownaym kurczakiem, anasem, pomidorami, cebulką,
przykryta puszystym majonezem z curry serwowana dodatkowo z prazonym sezamem i migdałami
Selekcja pasztetów własnego wyrobnbu z sosem żurawinowym- 60gr
WIelkanocne babeczki i ciasta/- 80gr/os

Ceny zawieraja naczynia jednorazowe, dowóz na terenie miasta Lublina
przy min zamówieniu na kwotę 300zł

Wędliny własnego wyrobu

Pieczone mięsa, pasztety
Pasztet wieprzowy tradycyjny 9,00zł/100g
Pasztet wieprzowo-wołowy ze śliwką 9,00zł/100gr
Rolada z boczku z czosnkiem i majerankiem 9,00zł/100g
Marynowany w ziołach lasu, soczysty i kruchy, wolno pieczony karczek wieprzowy. Idealny z sosem
żurawinowym lub chrzanowym. 9,00 zł /100g

Delikatny, soczysty i kruchy schab wieprzowy marynowany w ziołach, wolno pieczony. Można
podawać na zimno jak wędlinę lub na ciepło. Najlepiej smakuje z dodatkiem chrzanu i żurawiny lub
ćwikły z chrzanem. 11,00 zł /100g
Sosy na zimno
Aromatyczne, wyraźne w smaku sosy, podane na zimno są idealnym dodatkiem do ryb, pieczonych
mięs, pasztetów oraz wędlin. 1 porcja sosu to ok. 60 gr.
Sos chrzanowy 3,50 zł/1 porcja
Sos czosnkowy 2,50 zł /1 porcja
Sos Żurawinowy 3,50 zł /1 porcja
Ćwikła z chrzanem 3,50 zł /1 porcja

Jeśli nie znalezliście Państwo idealnej oferty dla siebie prosimy o kontakt z działem sprzedaży i marketingu.
Wykonamy personalizowana ofertę wedle Państwa wytycznych

Dział sprzedazy i marketingu tel 516 056 057
Mail; marketing@locomotiva.pl

