
CATERING MENU 

KORYTKA TARNOGÓRSKIE 

KORYTKO MAŁE - 200 zł 
W skład korytka wchodzi 16 mięs: 
Golonko pieczone 
Szaszłyk wieprzowy 
Żeberko pieczone 
Karczek wieprzowy pieczony 
Kotlet de volaile 
Pierogi z mięsem 
 
KORYTKO ŚREDNIE - 300 zł 
W skład korytka wchodzi 24 mięs: 
Golonko pieczone 
Szaszłyk wieprzowy 
Żeberko pieczone 
Karczek wieprzowy pieczony 
Kotlet de volaile 
Pierogi z mięsem 
 

KORYTKO DUŻE  400 zł 
W skład korytka wchodzi 32 mięs: 
Golonko pieczone 
Szaszłyk wieprzowy 
Żeberko pieczone 
Karczek wieprzowy pieczony 
Kotlet de volaile 
Pierogi z mięsem 

 
Możliwość dodania (za dopłatą) lub 
zamiany mięs: 
 
Rolada wołowa 
Rolada wieprzowa 
Kotlet schabowy 
Kotlet schabowy z pieczarkami 
Kotlet schabowy z szynką i serem 
Kotlet drobiowy 
Kotlet drobiowy z pieczarkami 
Kotlet drobiowy z szynką i serem 
Kotlet de volaile ze szpinakiem 

Udko z kurczaka 
Udko z kurczaka 
nadziewane pieczarkami 
Dramstiki z kurczaka 
Szaszłyk drobiowy/ szaszłyk 
warzywny 
Golonko bez kości 
Golonko z/k gotowane 
Kiełbasa smażona na cebulce 
Krupniok 
Pierogi : ruskie, z mięsem i kapustą, 
grzybami i kapustą,ze szpinakiem

 
 
 
 
 
 



Oprócz korytka mięsnego można wybrać 
 
KORYTKO RYBNE 
W skład, którego wchodzą: 
Pstrąg 
Karp 
Łosoś 
Halibut 
Dorsz 
Sandacz 
Mintaj 
Morszczuk 
 
Na życzenie klienta, korytko może być przygotowane na dowolną ilość osób 
oraz z dowolnie wybranymi mięsami. (25 zł/os.) 
Za dopłatą do korytka polecamy: 
Kapusta zasmażana 6 porcji - 30zł. 
Zestaw sałatek 6 porcji- 30zł. 
Ziemniaki: opiekane, ćwiartki, ziemniaki całe z wody, purre,  
frytki  6 porcji- 30zł. 
Kluski śląskie + sos pieczarkowy lub mięsny 6 porcji- 40zł. 
Sałatka jarzynowa do zimniej płyty 6 porcji- 40zł. 
Pierogi z mięsem 6 szt - 10 zł 
Pierogi ruskie 6 szt - 10zł 
Strogonow z mięsem wołowym - 18zł 
Bogracz z mięsem wieprzowym -16zł 
Barszcz z krokietem -12zł 
Kanapka na weku 2,50 zł 
Tartinki na krakersach 2,50 zł 
Koreczki serowe - Mozzarella 2 zł 
Koreczki serowe - Oliwka 2 zł 
(Kanapka, tartinki, koreczki to minimalna ilość zamówienia 25 szt) 
 

każde 25 szt układane jest na jednorazowej tacy aluminiowej 

 

 


