
Catering wielkanocny

Drodzy Goście i Przyjaciele Zielonej Werandy. Zbliżają się święta 
w tak trudnym okresie dla nas wszystkich.

Postaramy się Wam pomóc, przygotowaliśmy specjalną ofertę 
potraw, ciast, deserów, pieczywa i wędlin.

Nasza oferta jest dopasoNasza oferta jest dopasowana do różnego budżetu w tym 
niełatwym okresie.

Czekamy na Wasze zamówienia.
Zespół Zielonej Werandy

Zamówienia przyjmujemy do 6 kwietnia
pod numerami telefonów:

507 184 870, 665 311 616, 513 209 922

Catering dowoziCatering dowozimy do Państwa domu w Wielką Sobotę
w godzinach 8:00 - 14:00

Możliwy jest odbiór osobisty w Hotelu Zielona Weranda

Catering przygtowujemy
w pojemnikach bezzwrotnych, jednorazowych



Zupy
Krem chrzanowy z grillowanym bekonem i jajkiem

Tradycyjny żur z wędzonką, chrzanem i białą kiełbasą
z majerankiem

Rosół z wiejskiej kury z domowym makaronem

Flaki wołowe po polsku

Dania wegańskie i wegetarianskie
Pierogi wieluńskie ze szpinakiem, serem wieluńskim
i parmezanem

Tatar z suszonego pomidora (120g)

Pierogi ruskie

Gołąbki z młodej kapusty z kaszą i grzybami

3,50 zł/szt.

20 zł/porcja

2,50 zł/szt.

4,50 zl/100g

15 zł/300ml

15 zł/300ml

12 zł/300ml

18 zł/300ml



Zimne przystawki
Pasztet cielęco-wieprzowy (foremka ok. 0,5kg)

Pasztet z dzika (foremka ok. 0,5kg)

Pasztet z królika (foremka ok. 0,5kg)

Kaczka faszerowana wątróbką i cielęciną
z dużą ilością zielonej pietruszki

RRoladki z polędwiczki wieprzowej z orzechami
i serem Lazur (2 szt.)

Schab po warszawsku z musem chrzanowym (2 szt.)

Galantyna z kurczaka

Karkówka pieczona w całości marynowana w majeranku
i czosnku niedźwiedzim

Schab ze śliwką i morelą

Galaretki drobiowoGalaretki drobiowo-wieprzowe

Półmisek jaj faszerowanych pastą z tuńczyka, z łososia
oraz jajeczna ze szczypiorem

Tatar z tuńczyka z dodatkami (100g)

Carpaccio wołowe

Łosoś w galarecie

Sałatka Zielona Weranda 
(filet z kurczaka, ananas, po(filet z kurczaka, ananas, por, majnez)

Domowa sałatka jarzynowa

Paszteciki z mięsem

Paszteciki z kapustą i grzybami

25 zł/foremka

42 zł/foremka

42 zł/foremka

150 zł/cała
75 zł/połówka

9 zł/szt.

8 zł/porcja8 zł/porcja
(2 plastry)

5,20 zł/100g

5,60 zł/100g

5,90 zł/100g

6 zł/szt.

35 zł/10 połówek

28 zł/porcja28 zł/porcja

30 zł/szt.

9 zł/szt.

4,80 zł/100g

4,80 zł/100g

4 zł/100g

4 zł100g



Dania na ciepło
Steki z polędwiczki wieprzowej z kapeluszami borowików

Tradycyjne zrazy wołowe w sosie pieczeniowym (100g)

Udko z kaczki barbi marynowane w majeranku z jabłkiem

Filet z kaczki z jabłkiem (filet około 150g)

Udziec jagnięcy w warzywach

SSkoki z królika w śmietanie

Filet z perliczki sous-vide w sosie muślinowym

Gołąbki z mięsem wieprzowym i kaszą

Cepeliny z mięsem

Bigos staropolski

Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym (100g)

Gulasz z dziczyzny

RRoladki z indyka nadziewane suszonymi pomidorami,
szpinakiem i serem mozzarella

Strogonoff z polędwicy wołowej

Devolaille drobiowy z masłem i pietruszką

14 zł/100g

19 zł/szt.

16 zł/100g

21 zł/100g

17,50 zł/100g

16 zł/100g

30 zł/szt.30 zł/szt.

4,50 zł/100g

3,20 zł/100g

4,40 zł/100g

10 zł/szt.

15 zł/100g

12 zł/szt.

15 zł/100g15 zł/100g

10 zł/szt.



Dodatki
Młoda kapusta zasmażana

Buraczki na ciepło

Młoda marchewka na ciepło

Surówka z modrej kapusty

Surówka z białej kapusty

Kluski śląskieKluski śląskie

4,50 zł/100g

3,80 zł/100g

3,80 zł/100g

3,80 zł/100g

3,80 zł/100g

0,90 zł/szt.



Ryby na ciepło
Filet z sandacza w sosie muscatowym
na bazie białego wina

Filet z łososia w sosie muscatowym
na bazie białego wina

Ryby na zimno
Pstrąg z nasPstrąg z naszej wędzarni

Łosoś wędzony Premium

15 zł/100g

15 zł/100g

6 zł/100g

9,30 zł/100g

Pieczywo
Chlebek wieluński

Chlebek żydowski z bakaliami

Chleb czysto ziarnisty

Chleb żytni ze słonecznikiem

Chleb razowy z Osjakowa

Chleb żytni z OsjaChleb żytni z Osjakowa

Bułka kukurydziana

14 zł/kg

47 zł/kg

20 zł/kg

14 zł/kg

4,40 zł/szt.

4,40 zł/szt.

1,50 zł/szt.1,50 zł/szt.



Mazurki
Sernikowy

Czekoladowy z orzechami włoskimi

Zabajony

25 zł/szt.

25 zł/szt.

25 zł/szt.

Babki
Jogurtowa

Cytrynowa z białą czekoladą

Włoska

Babeczka do święconki

Baranek cukrowy do święconki

20 zł/szt.

20 zł/szt.

60 zł/kg

2,50 zł/szt.

2 zł/szt.

Torty
Wielkanocny tort adwokatowy

Ferrero z mascarpone i orzechem laskowym z Piemontu

Wieluński z kremem czekoladowym z wiśniami na alkoholu

Orzechowy z tradycyjnym kremem z orzechów włoskich

Tradycyjny z kremem maślanym przełożony czarną porzeczką
z alz alkoholem

Z bitą śmietaną i owocami

55 zł/kg

71 zł/kg

55 zł/kg

55 zł/kg

55 zł/kg

45 zł/kg



Ciasta
Sernik krakowski

Sernik jeżyk

Sernik ambrozja

Sernik New York

Sernik babci Jadzi

Z galaretkąZ galaretką

Szarlotka włoska

Jabłecznik

Krówka

Rolada figowa

Rolada z bitą śmietaną i truskawkami

Kawowe

RRolda biszkoptowa z makiem

36 zł/kg

36 zł/kg

36 zł/kg

60 zł/szt.

40 zł/kg

35 zł/kg

35 zł/kg35 zł/kg

30 zł/kg

35 zł/kg

35 zł/kg

35 zł/kg

35 zł/kg

38 zł/kg

6 zł/szt.

6 zł/szt.

6 zł/szt.

Desery
Panna Cotta

Ciastko tiramisu

Serniczki na zimno



Wędliny
NASZE WYROBY

Kiełbasa biała parzona

Boczek surowy wędzony

Kiełbasa myśliwska z dziczyzny

ZPM BRZOZOWIEC

Szynka tSzynka tradycyjna

Baleron

Polędwica firmowa

U JACKA - FELINÓW

Szynka felinowska

Kiełbasa Krakowska Sucha

22,00 zł/kg

29,00 zł/kg

40,00 zł/kg

47,00 zł/kg

39,00 zł/kg

49,00 zł/kg

46,00 zł/kg46,00 zł/kg

40,00 zł/kg


