OFERTĂ CATERING

CABANE ȘI PENSIUNI

Supe / Ciorbe 3 L (8-10 porții)
Supă din rasol de vită
Rasol de vită, morcovi,
ceapa, telina, patrunjel
tăiței de casă/găluști

Supa de gaină cu
tăiței/găluști
Găină de casă, morcovi,
ceapa, patrunjel, telina
cu tăiței de casă/găluști

Ciorbă de văcuță

65

lei

Ciorbă rădăuțeană

65

lei

Ciorbă de cartofi cu
smântână
Coaste afumate,
cartofi, ceapa,
morcovi, patrunjel,
telina, smântână și
tarhon

Supă de curcan cu
tăiței/găluști
Carne de curcan,
legume, tăieței de
casă/găluști

Rasol de vită, ceapă,
morcovi, telina,
patrunjel

Carne de pui, legume,
dresăturî de smântână
cu ou.

Ciorbă de salată cu
slănină și paparadă

85

lei

Salată verde, paparadă
din ou, smântână și
slănină.

Ciorbă de fasole cu
afumătură

65

lei

Ciolan afumat, fasole
boabe, legume.

85

lei

85

lei

85

lei

85

lei

Ciorbă de perișoare rosie
sau dreasa cu smântână

Ciorba de burtă cu ardei
iute și smântână

Carne tocata, legume,
dresătură de smântână

Burtă de vită, ceapa,
morcov, dresatură cu ou, smântână
și usturoi, ardei iute si gogosar.

85

lei

Putem pregăti și alte preparate la cererea dvs.

+40.721.489.153

Sibiu, Str Stefan Cel Mare, Nr.47

95

lei
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Fel Principal 1,5 kg. (4-5 porții)
Sarmale cu afumatură
Carne tocata, varza
murata, ardei iute,
smantana.

Tocaniță de vițel la
ceaun

95

Carne de vițel, legume,
cartofi.

lei

Iahnie de fasole cu
ciolan afumat
Fasole boabe, ceapă,
morcov, ciolan afumat.

95

Tocaniță de purcel
la ceaun

lei

Caren de pucel, ceapa,
condimente.

115

lei

115

lei

Varză călită cu ciolan
afumat
Varză, ciolan afumat.

95

Tochitură de porc la
ceaun

lei

Carne de porc, legume,
condimente.

Tocaniță de oaie la
ceaun
115

115

lei

lei

Carne de oaie, ceapa,
ardei, pasta de ardei,
rosii.

Platou rustic (6-8 persoane)
Cârnăciori, chifteluțe,file
de pui, ruladă de carne,
ruladă de pui, cașcaval,
salam, cartaboș, slănină,
jumeri, măsline, roșii.

Salată de murături
asortată (1kg)
Castraveți,
gogoșari,varză,
conopidă, gogonele.

35

160
lei

lei

Putem pregăti și alte preparate la cererea dvs.
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Desert 1 kg.

Salam de biscuiți
Biscuiți, unt, cacao,
esență de rom, zahăr.

Cremă de zahăr ars
Ouă, lapte, zahăr

50

lei

Plăcintă cu mere
Făină, zahăr, unt, iaurt
mere

Cozonac cu nucă

50

lei

Plăcintă cu brânză
Făină, unt, brânză,
zahăr

50

Făină, drojdie, zahăr,
nucă, ou

60

Cozonac cu rahat

50

lei

Făină, drojdie, zahăr,
rahat, ou

60

lei

Putem pregăti și alte deserturi la cererea dvs.
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