
 

 

OFERTA CATERINGOWA 

Wielkanoc z restauracją Estella 

Wyjątkowy przedświąteczny czas to dobry moment by zastanowić się nad potrawami, które mają zagościć 
na Waszych stołach.  

Przygotujemy je i dowieziemy pod wskazany nam adres, do Waszych domów. 
Zapraszamy do kontaktu 

biuro cateringu restauracji Estella w hotelu IOR przy ul. Węgorka 20 
Tel.661 966 804, 61 861 85 01 

catering@estella.pl  
 

 Tradycyjny żur z wędzonką,    300 ml    8,00 zł 
chrzanem i białą kiełbasą   

 Barszcz czerwony (pasztecik)   300 ml    7,00 zł 

 Zupa czosnkowa (grzanki)    300 ml    7,00 zł 

 Kaczka pieczona w całości     cena 1 kg (bez wagi sosu)  55,00 zł 

 Gęś pieczona w całości     cena 1 kg (bez wagi sosu)  69,00 zł 

 Indyk pieczony w całości    cena 1 kg (bez wagi sosu)  49,00 zł 

 Plastry pieczonej szynki z sosem chrzanowym 130g+sos       14,00 zł 

 Eskalopki z polędwiczek wieprzowych z kurkami  130g+sos        19,00 zł 

 Tradycyjny zraz wołowy zawijany   130g+sos   24,00 zł 

 Filet z piersi kaczej duszony z jabłkami   120g+sos             24,00 zł 

 Filet z piersi kaczej duszony z pomarańczami  120g+sos       24,00 zł 

 Filet z piersi kaczej w sosie żurawinowym   120g+sos           24,00 zł 

 Pierś gęsia pieczona z jabłkami    120g+sos                29,00 zł 

 Golonka pieczona po bawarsku   cena 1 kg (bez wagi sosu) 49,00 zł 

 Wołowina duszona z grzybami i pomidorami  120g+ sos       24,00 zł 

 Kiełbasa biała- własnego wyrobu   cena za 1 kg   35,00 zł 

 Kiełbasa Polska - własnego wyrobu   cena za 1 kg   40,00 zł 
 

Zimne przekąski – półmisek 1 
rolada ze szpinakiem 
pieczeń z karkówki 

schab faszerowany śliwkami 
rolada z serem roquefort 

pasztet domowy 
łącznie 12 zakąsek 

w cenie 90  zł 
 

Zimne zakąski – półmisek 2 
indyk w maladze 

szparagi w szynce gotowanej 
plaster pieczeni wołowej 
polędwiczki z żurawinami 

rolada z grzybami 
łącznie 15 zakąsek 

w cenie 110  zł 
 

Zimne zakąski – półmisek 3 
pasztet  domowy 

schab w cieście francuskim 
indyk w maladze 

polędwiczki wieprzowe z 
żurawinami 

filet z kurczęcia z brzoskwinią 
łącznie 20 zakąsek 

w cenie 150  zł 
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