MENU
ZUPY

Krem pomidorowy z bazylią i śmietanką
Rosół z kury z makaronem domowym
Zupa gulaszowa z pieczywem
Chłodnik litewski-sezonowo

DANIA GŁÓWNE

Grillowana pierś z kurczaka, ziemniaczki opiekane w ziołach, surówka z marchwi i ananasa
Curry z kurczaka z mleczkiem kokosowym, ryż gotowany z kurkumą, warzywa grillowane
Kotlet schabowy z ziemniakami i surówką colesław
Chicken strogonow podany z kluseczkami oraz surówką colesław
Indyjskie curry z cieciorką i fasolką szparagową podane z ryżem z warzywami
Spaghetti bolognese

9 zł
9 zł
13 zł
11 zł
23 zł
23 zł
24 zł
23 zł
20 zł
18 zł

SAŁATY

ANDALUZYJSKA z grillowanym kurczakiem, serem lazur oraz warzywami
GRECKA z serem feta, warzywami, czarnymi oliwkami, cebulką
SZEFA mix sałat z kozim serem, buraczkami i prażonym słonecznikiem
KALIFORNIJSKA pierś z kurczaka, ogórek, camembert, prażone pestki dyni, miód
PORTUGALSKA pierś z kurczaka, pomidory koktajlowe, ser feta, czerwona cebula, papryka
DO SAŁAT PODAJEMY: bułeczki ciabatta, sos vinaigrette

19 zł
17 zł
19 zł
25 zł
25 zł

BURGERY

PULLED PORK CLASSIC szarpana wieprzowina, sałata, pomidor, ogórek kiszony,
czerwona cebula, sos BBQ oraz sałatka colesław 100 g.
PULLED PORK BECON & CHEDDAR szarpana wieprzowina, ogórek, bekon, ser cheddar,
ogórek kiszony, czerwona cebula, sos BBQ oraz sałatka colesław 100 g.
PULLED PORK RED ONION & MUSTARD szarpana wieprzowina, ser lazur, pomidor,
konfitura z czerwonej cebuli, sos musztardowo-miodowy oraz sałatka colesław 100 g.

26 zł
28 zł
28 zł

MINI WYPIEKI

Ciastka francuskie mix 4 smaków: owocowe,z jabłkiem, budyniowe,klonowe

NAPOJE

Woda niegazowana, gazowana / butelka szklana 0,33 l
Coca-cola, sprite / puszka 0,33 l
Soki: jabłko, pomarańcza, grejfrut / 1 l

6 zł
4 zł
5 zł
8 zł

ZAMÓWIENIA: 519340881 lub 797700329
DOWOZIMY POWYŻEJ 30 zł (Grunwald, Jeżyce, Skórzewo, Wysogotowo, Przeźmierowo, Komorniki)
MOŻLIWY ODBIÓR WŁASNY: OS. ŁAWICA - UL. PERZYCKA 10
PŁATNOŚĆ KARTĄ

I
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ DAŃ NA GRILLA V

GRILL
ZUPA: 300 ml/por.
Zupa gulaszowa
Chłodnik litewski

13 zł
11 zł

DANIA GRILL: 150 g./por.

do samodzielnego wysmażenia:
Kiełbasa grillowa
Karkówka w marynacie paprykowo-ziołowej
Pierś z kurczaka w marynacie miodowo – ziołowej
Szaszłyk drobiowy z papryczkami, cukinią oraz czerwoną cebulką
Szaszłyk wieprzowy z papryką, cukinią, pieczarkami i czerwoną cebulką
Szaszłyk wege-papryka, cukinia, pieczarki, czerwona cebulka

SAŁATY: 150 g/por.

Sałata Szefa mix sałat z kozim serem, burakiem i prażonym słonecznikiem
Sałata Grecka z serem feta, warzywami, czarnymi oliwkami
i czerwoną cebulką
Sałata Andaluzyjska z grillowanym kurczakiem, serem lazur
oraz warzywami

DIPY: 100 ml/por.
Dip czosnkowy, dip ziołowy
barbecue, tzatziki

SOS:

Sos Vinaigrette 0,33 l
Sos Vinaigrette 0,7 l

ZAMÓWIENIA

519 340 881 lub 797 700 329
mail: catering@werandafamily.com
Zamówienia prosimy składać miniumum 2 dni
przed planowaną realizacją
DOWÓZ LUB ODBIÓR WŁASNY
ul. Perzycka 10, os.Ławica

6 zł
12 zł
10 zł
8 zł
9 zł
7 zł

12 zł
10 zł
12 zł
4 zł
5 zł
22 zł
36 zł

