
POTRAWY WYDAJEMY W DNIU 11/04/2020
(NA JEDNORAZOWYCH PÓŁMISKACH)

BIURO@GESIASZYJA.TORUN.PL
TEL. 600 99 18 83

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY
DO 9/04/2020

TRADYCYJNE POTRAWY
NA TWOIM STOLE-BEZ WYSIŁKU

WIELKANOCNE
MENU CATERINGOWE

PRZY ZAMÓWIENIU POWYZEJ 200,00 ZŁ

PRZY ZAMÓWIENIU POWYZEJ 400,00 ZŁ

-10%
-15%

rabaty:



(kiełbasa biała, czosnek, cebula, chrzan, ziemniaki, śmietana) poj. 400 ml

(kiełbasa biała, kiełbasa śląska, boczek wędz., ziemniaki, jajko) poj. 400 ml

(filet z piersi kurczaka, ser żółty) - 2 sztuki, waga mięsa 220 g

(udko z kaczki, jabłko, gruszka, śliwka suszona) waga mięsa 140 g

(mięso wołowe, boczek wędz., cebula, ogórek kisz.) - 2 szt., waga mięsa 160 g

(mięso wołowe, pieczarki, ogórek kiszony, cebula, sos pomidorowy) waga 250 g

(polędwiczka wieprzowa, sos kurkowy) waga mięsa 150 g

(ozory cielęce, sos chrzanowy) waga mięsa 130 g

(stek z łososia, sos serowy) cena za 100 g mięsa

Schab z musem chrzanowym

Rolada z polędwicy wieprzowej ze szpinakiem

Karkówka pieczona z sosem tatarskim

Szaszłyki z białej kiełbasy

Szynka z musem chrzanowym

Rolada z kurczaka z omletem i szynką

Łosoś w galarecie

Jajka faszerowane

Sałatka staropolska

Sałatka z szynką i brokułem DA
NI

A 
NA
 Z
IM
NO

DANIA NA CIEPŁO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Barszcz biały

Żur kujawski

Panierowane zawijasy drobiowe

Pieczone udko z kaczki

Zrazy wołowe

Boeuf Stroganow

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 

Ozory cielęce w sosie chrzanowym

Stek z łososia z grilla

9,50 zł

9,50 zł

19,90 zł

15,00 zł

21,00 zł

16,00 zł

22,00 zł

19,00 zł

19,00 zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

9,00 zł

9,50 zł

8,50 zł

13,00 zł

6,00 zł

8,50 zł

13,90 zł

7,00 zł

5,50 zł

7,50 zł

BIURO@GESIASZYJA.TORUN.PL
TEL. 600 99 18 83

(schab, mus chrzanowy, auszpik) waga 80 g

(polędwiczka wieprzowa, szpinak, auszpik) waga 80 g

(karkówka wieprzowa, sos tatarski, auszpik) waga 80 g

(kiełbasa biała, boczek wędzony, sos czosnkowy) 2 szt., waga 130 g

(szynka, mus chrzanowy, auszpik) waga 80 g

(filet z kurczaka, jajko, szynka, auszpik) waga 80 g

(filet z łososia, auszpik) waga 80 g

(jajko, pasta do wyboru: z szynką, z papryką, z pieczarkami) waga 80 g

(marchew, seler, pietruszka, ziemniaki, por, ogórek kisz., jajko, majonez) waga 150 g

(szynka, brokuł, makaron, kukurydza, por, ogórek kons., ser żółty, majonez) waga 150 g 



Menu

Z odbiorem własnym
lub dowozem

600 989 000

N a w y n o s



Zakąski

(mięso wołowe, cebula, pieczarki kon., ogórek kon., bagietka - 3 kromki,
masło czosnkowo-ziołowe - 15 g) waga mięsa 90 g

(pstrąg wędzony, cebula czerwona, kapary, oliwa, bagietka - 3 kromki, masło - 15g) waga 100 g

(kapusta kiszona, boczek, kiełbasa, mięso wieprzowe, grzyby suszone) waga 350 g

1.

2.

3.

22,90 zł

20,90 zł

13,50 zł

Tatar wołowy z bagietką
i masłem czosnkowo-ziołowym

Tatar z pstrąga wędzonego
z bagietką i masłem

Bigos staropolski

Zupy
1.

2.

3.

9,50 zł

9,90 zł

9,90 zł

Żurek

Klopsowa

Krem z pieczarek   vege

(kiełbasa biała, kiełbasa śląska, boczek wędzony, ziemniaki, jajko) poj. 350 ml

(klopsy wieprzowe - 5 sztuk, ziemniaki, śmietana, koperek) poj. 350 ml

(pieczarki,, cebula, stripsy cebulowe, czosnek) poj. 350 ml

1.

2.

3.

4.

5.

6.

35,90 zł

23,90 zł

25,50 zł

17,00 zł

24,90 zł

17,90 zł

Kacze nogi

Kurczę złote

Żebra z metra

Łosoś w sandałach

Kurczę zielone

Vegańskie lepiochy   vege

(pieczone udka z kaczki - 2 szt., ziemniaki smażone z ziołami, modra kapusta) waga mięsa 260 g

(panierowane zawijasy drobiowe z serem - 2 szt., puree ziemniaczane, surówka z białej kapusty)
waga mięsa 220 g

(pieczone żebra wieprzowe z kością - paski w sosie BBQ, ziemniaki zasmażane w ziołach,
sałatka z ogórka kiszonego z cebulą i majonezem) waga mięsa 220 g

(łosoś smażony, sandacz smażony, kluski półfrancuskie, brokuł, sos serowy, migdały) waga 450 g

(smażone kawałki fileta z kurczaka z groszkiem, fasolką szparagową i porem, ryż, surówka z białej kapusty)
 waga 400 g

(pierogi ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, mus marchwiowy - 7 szt.) waga 300 g

Dania główne

Danie dziecięce
1. 12,90 złKurczę w ubranku

(panierowana polędwiczka z kurczaka, kuleczki ziemniaczane, surówka z białej kapusty) waga mięsa 100 g



Zestawy lunch
Oferta dostępna w dni robocze,

od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 16.00

w cenie 21,90 zł

Zupa do wyboru:
Żurek

Klopsowa

Krem z pieczarek   vege

(kiełbasa biała, kiełbasa śląska, boczek wędzony, ziemniaki, jajko) poj. 280ml

(klopsy wieprzowe - 5 sztuk, ziemniaki, śmietana, koperek) poj. 280ml

(pieczarki, cebula, stripsy cebulowe, czosnek) poj. 280 ml

Kacza noga

Kurczę złote

Żebra z metra

Łosoś w sandałach

Kurczę zielone

Vegańskie lepiochy   vege

(pieczone udko z kaczki, ziemniaki smażone z ziołami, modra kapusta) waga mięsa 130 g

(panierowany zawijas drobiowy z serem, puree ziemniaczane, surówka z białej kapusty) waga mięsa 110 g

(pieczone żebra wieprzowe z kością - paski w sosie BBQ, ziemniaki zasmażane w ziołach,
sałatka z ogórka kiszonego z cebulą i majonezem) waga mięsa 180 g

(łosoś smażony, sandacz smażony, kluski półfrancuskie, brokuł, sos serowy, migdały) waga 450 g

(smażone kawałki fileta z kurczaka z groszkiem, fasolką szparagową i porem, ryż, surówka z białej kapusty)
waga 350 g

(pierogi ze szpinakiem i suszonymi pomidorami, mus marchwiowy - 6 sztuk) waga 250 g

Danie główne do wyboru:
+

napoje: coca cola, fanta, sprite 0,85l
fuze tea (peach, lemon, citrus) 0,5l
woda kropla beskidu (gaz, ngaz) 0,5l

6,50 zł
5,00 zł
4,00 zł


