Catering "U Barbórki"
ul. Nadmeńska 27A
05-230 Kobyłka

Przystawki - półmisek ( 5 porcji)
Wędliny staropolskie pieczone: schab ze śliwką, karkówka pieczona, boczek rolowany,
szynka pieczona - 40 zł
Tradycyjny śledź w oleju z marynowanym pieprzem - 39 zł
Ryba po grecku - 39 zł
Schab po warszawsku - 45 zł
Roladka szpinakowa z wędzonym łososiem i serkiem chrzanowym - 45 zł
Ryba faszerowana suszonymi owocami w galarecie - 45 zł
Karp po żydowsku - 45 zł
Tatar z łososia - 60 zł
Pasztet z żurawiną - 40 zł (800 gram) foremka

Sałatki - miska (5 porcji)
Brokułowa z wędzonym łososiem 35 zł (700 gram)
(brokuły, łosoś wędzony, jajko, pestki słonecznika, sos jogurtowy)
Tradycyjna sałatka jarzynowa 30 zł (700 gram)
Śledziowa z pieczonym burakiem 35 zł (700 gram)
(śledzie, burak pieczony, ogórek kiszony, cebula, ziemniaki, majonez)

Zupy (0,5 litra)
Barszcz czerwony z uszkami lub pasztecikami (6 uszek, 3 paszteciki) 15 zł
Kremowa zupa borowikowa z grzankami 17 zł
Zupa z suszonych grzybów z majerankiem i łazankami 17 zł

Dania gorące:
Domowe pierogi z kapustą i grzybami leśnymi 20 zł (10 sztuk)
Paszteciki z kapustą i grzybami 17 zł (3 sztuki)
Kapusta wigilijna z olejem lnianym 17 zł (0,5 kg)
Karp tradycyjny smażony na maśle 25 zł (140 gram)
Filet z dorsza z duszonymi porami 25 zł (140 gram)
Łosoś z rusztu w sosie koperkowym 28 zł (140 gram)
Pieczeń wieprzowa w sosie leśnym 22 zł (150 gram)
1/2 kaczki pieczonej z pomarańczą w sosie żurawinowym 35 zł

Dodatki:
Pure ziemniaczane
Kluski ziemniaczane
Kasza gryczana palona z majerankiem
Buraczki zasmażane z miodem
Warzywa blanszowane z masłem ziołowym
Bukiet zielonych sałat z sosem miodowo-musztardowym

Desery:
Makowiec 27 zł (1 kg)
Sernik domowy 27 zł (1 kg)
Kompot z suszu 9 zł (1 litr)
"U Barbórki" Bartłomiej Seżeń
Ul. Nadmeńska 27A, 05-230 Kobyłka
www.ubarborki.pl
kom. 519 425 795 catering@ubarborki.pl

