
Śledź w zaprawie korzennej z cebulką

Galaretki drobiowe

Śledź po japońsku

Babeczki nadziewane tuńczykiem

Sakiewki z szynki z twarożkiem

Paszteciki w cieście francuskim

Sos pieczeniowy Sałatka makaronowa z szynką

Kluski śląskie (14 szt. porcja)

Kapusta czerwona

Zestaw STANDARD Zestaw PEREŁKA                                    30 zł/os

(1,5 szt. mięsa na osobę) - 30 zł / osoba Wędliny, salami

Rolada wieprzowa Mięsa pieczone, pasztety

Kotlet schabowy Marynaty

Grilowana pierś z kurczaka Sałatka grecka

Surówka z białej kapusty z ogorkiem i koprem Masło, pieczywo

Zestaw GOŚĆ

(2 szt. mięsa na osobę) - 35 zł / osoba Zestaw MĘSKI                                           30 zł/os

Rolada wołowa Wędliny, mięsa pieczone, pasztety

Sznycel drobiowy Rolada serowa

Kotlet schabowy

Roladka ze schabu faszerowana szpinakiem Marynaty

Szaszłyk mięsny z warzywami Śledź w zaprawie korzennej z cebulką

Sałatka fitnes

Sos pieczeniowy Sałatka śledziowa

Surówka z białej kapusty z ogórkiem i koprem

Sałatka kurczak-brokuł

Kluski śląskie (8 szt./os.) Sałatka makaronowa z szynką 

Ziemniaki z masłem i koprem Golonko w galarecie

Kapusta czerwona Masło, pieczywo

Pierogi smażone

(1,5 szt. mięsa na osobę) - 40 zł / osoba

Galaretki drobiowe

Rumsztyk drobiowy z brzoskwinią i serem pleśniowym

Ryba po grecku

Rolada serowa

Zestaw VIP                                                   60 zł/os

Zestaw KOLACJA

Paszteciki w cieście francuskim

Pieczenie, galantyny mięsne

Ziemniaki opiekane z boczkiem i cebulą 

Kapusta zasmażana

Surówka z białej kapusty

Polędwiczka wieprzowa faszerowana brokułem

Filet drobiowy z grilla

Filet z kaczki duszony z jabłkiem i pomarańczą

Deska serów

Mix kruchych sałat z pomarańczą

Buraczki z tartym chrzanem

Bukiet sałat z kurkami

Sos orzechowy

Przyjmujemy zamówienia na min. 6 osób

Ćwiartki z ziemniaków

Kluski

Sos śmietanowo-musztardowy

Zestaw EXCLUSIVE

(2 szt. mięsa na osobę) - 60 zł / osoba

Filet z gęsi duszony w ziołach

Filet z kaczki duszony z jabłkiem i pomarańczą

Masło, chleb mieszany

Marchew z ananasem

Surówka z białej kapusty z ogórkiem i koprem

Ryż na ostro

Ziemniaki z maslem i koprem

ul. Wiosny Ludów 259, 44-310 Radlin

Tel. 32 4567 077, kom. 508 337 640

Schab z grilla

Sezamki z poledwiczki wieprzowej z serami

Sos śmietanowo-tymiankowy

Babeczki nadziewane szynka

Buraczki z tartym chrzanem Zestaw LADYS                                           35 zł/os

Bukiet warzyw

Dowóz w obrębie 15 km  GRATIS

Marchew z ananasem

Sos pieczeniowo-anyżowy

 e-mail: lesnaperla@gmail.com

Kapusta czerwona 

Zestawy  cateringowe

Zestaw CHŁOPSKI

(2 szt. mięsa na osobę) - 35 zł / osoba

Golonko z kością ok. 300 - 400 g.

Jaskułcze gniazdo

Karczek grillowany


