
Chcesz zaskoczyć swoich gości skonfiguruj swój bemar na każdą okazję, zadzwoń lub
napisz  tel. 512 67 10 11, biuro@restauracjacasablanca.pl cena od 170 zł  dla 4 osób

Rajsko ul. Pszczyńska 23

Propozycje mięsne:
Golonko pieczone
Szaszłyk wieprzowy z warzywami
Dramstik  z kurczaka
Pieczeń wieprzowa z sosem
Szwajcar wieprzowy z serem i szynką
Roladka drobiowa ze szpinakiem i serem
De'volay z masłem i koperkiem
Roladka drobiowa faszerowana serem i pieczarkami
Roladka drobiowa z suszonym pomidorem
Kotlet schabowy
Filet panierowany
Filet grillowany
Cordon bleu
Rolada śląska z sosem
Paski z kurczaka w płatkach kukurydzianych
Pierogi gotowane ręcznie robione z mięsem
Pierogi smażone ręcznie robione z mięsem

Propozycje wegetariańskie:
Szaszłyk warzywny
Pieczarki panierowane
Camembert grillowany
Camembert panierowany
Kotleciki z kaszy pęczak
Cukinia faszerowana pieczarkami
Oscypek grillowany
Pierogi gotowane ręcznie robione (ruskie, z kapustą z grzybami, ze szpinakiem z serem feta)
Pierogi smażone ręcznie robione (ruskie, kapustą z grzybami, szpinakiem z serem feta)

Dodatki:
Ziemniaki opiekane
Ziemniaki puree
Szyszki ziemniaczane
Kapusta zasmażana
Warzywa gotowane
Surówka z kiszonej kapusty
Kapusta modra
Sałatka brokułowa ze słonecznikiem i sosem jogurtowym
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Przykładowe zestawy:

Zestaw I – 170 zł 
Golonko pieczone 4 szt
Szaszłyk wieprzowy z warzywami4 szt
De'volay z masłem i koperkiem 4 szt
Dramstik z kurczaka 4 szt
Oscypek 4 szt
Ziemniaki opiekane dla 4 osoób
Kapusta zasmażana dla 4 osób

Zestaw II – 220 zł
Rolada z kurczaka panierowana z suszonym pomidorem i fetą 5 szt
Szaszłyk wieprzowy z warzywami 5 szt
Szwajcar wieprzowy z serem i szynką 5 szt
De'volay z masłem i koperkiem 5 szt
Camembert panierowany 3 szt
Ziemiaki opiekane dla 6 osób
Kapusta zasmażana dla 6 osób

Zestaw III – 370 zł
Golonko 6 szt
Pieczeń wieprzowa z sosem 6 szt
Cordon bleu 6 szt
Roladka ze szpinakiem 6 szt
De'volay 6 szt
Pieczarki faszerowane 20 szt
Oscypek grillowany 6 szt
Pierogi mix 20 szt
Ziemniaki opiekane dla 8 osób
Kapusta zasmażana dla 8 osób 

i wiele innych …...


