
 

 
OFERTA ŚWIĄTECZNEGO CATERINGU: 

 

 

 

Zupy: 
Żurek wielkanocny na wędzonych żeberkach         32zł/litr 

Barszcz biały z białą kiełbasą i jajkiem        32zł/litr 

Flaki z boczniaka            32zł/litr 

 

Dania główne: 
Comber z królika z granicą cielęcą i suszonymi pomidorami około 150-170 gram   28zł/porcja 

Confitowana kacza noga 150-170 gram        24zł/porcja 

Rolada z karkówki wieprzowej z kiszonym ogórkiem i wędzonym boczkiem  180-220 gram  28zł/porcja 

   

Biała kiełbasa w sosie cebulowo – piwnym        14zł/100gram 

Nuggetsy z kurczaka            10zł/100gram 

 

Dodatki: 
Puree ziemniaczane z chrzanem i szczypiorkiem       5zł/100gram 

Ziemniaki opiekane z rozmarynem         5zł/100gram 

Kasza pęczak z warzywami          5zł/100gram 

Surówka z marchewki i chrzanu         5zł/100gram 

Surówka z pora            5zł/100gram 

Zasmażana czerwona kapusta z jabłkiem        5zł/100gram 

 

Mięsa: 
Baleron pieczony           9zł/100gram 

Boczek pieczony           9zł/100gram 

Szynka pieczona            9zł/100gram 

Kiełbasa świąteczna           8zł/100gram 

Schab pieczony z morelami          8zł/100gram 

Tradycyjny pasztet Wielkanocny         7zł/100gram 

Pasztet drobiowy z podgrzybkiem         7zł/100gram 

 

Sałatki: 
Sałatka z brokułem, jajkiem na twardo, pomidorem, rzodkiewką i sosem czosnkowym  8zł/100gram 

Tradycyjna jarzynowa           7zł/100gram 

Sałatka makaronowa z białą kiełbasą, pomidorkami, czerwoną cebulą, rukolą i winegretem  8zł/100gram 

Sałatka z mozzarellą, pomidorkami cherry, serem gouda, rukolą i sosem czosnkowym  8zł/100gram 

Sałatka z wędzoną makrelą, ziemniakami paryskimi, jajkiem, rzodkiewką w sosie jogurtowym 8zł/100gram  

 

Jaja: 
Klasyczne z chrzanem           3zł/połówka 

Z Twarożkiem, rzodkiewką i szczypiorkiem        4zł/połówka 

Z musem z łososia i kawiorem          5zł/połówka 

Z majonezem            4zł/połówka 

Z pieczarkami            4zł/połówką 

 

 

 



 
 

 

 

Śledzie: 
Tradycyjne z cebulką           7zł/100gram 

W sosie tatarskim           8zł/100gram 

 

Carpaccio: 
Carpaccio z buraka marynowanego z serem kozim, orzechem włoskim i owocami   19zł/100gram 

Carpaccio z gruszką, serem pleśniowym, orzechem włoskim z podsuszaną szynką i rukolą  21zł/100gram 

 

Tatar z łososia marynowanego w kolendrze z fenkułem i grzanką ziołową    28zł/100gram 

 

Finger food: 
Kabanosy w cieście francuskim         4zł/sztuka 

Tymbaliki drobiowe 150gram          7zł/sztuka 

Roladka z szynką parmeńską          3zł/sztuka 

Roladka z warzywami i twarożkiem         3zł/sztuka 

Roladka z łososiem i avocado          3zł/sztuka 

Koreczki z salami, ogórkiem konserwowym i serem       3zł/sztuka 

Koreczki z chorizo, serem i cebulą perłową  

 

Selekcja serów z winogronem i orzechami włoskimi       18zł/100gram 

 

 

 

Ciasta: 
Śliwka w czekoladzie na biszkoptach         80zł/kg 

Sernik waniliowy z gruszką          75zł/kg 

Szarlotka            70zł/kg 

Babka wielkanocna            70zł/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catering przygotowujemy na naszej porcelanie lub Państwa, ewentualnie na aluminium. 

Dania można odebrać osobiście lub umówić się na dowóz do domu. 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z managerem – Paweł Lubański – 516056057, 

marketing@locomotiva.pl 


