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Catering Wielkanocny 

Zupy-cena za 1 litr
Żurek z jajkiem i kiełbasą (1litr)  30,00zł 
Tradycyjne flaczki wołowe (1 litr)  30,00zł
Rosół z domowymi kluseczkami 25,00zł
Strogonof drobiowy (1litr)  32,00zł
Zupa z zielonych szparagów z ziemniakami i fetą (1 litr)  30,00zł

Dania gorące    
Noga z kaczki pieczona z jabłkiem i pomarańczą podana z żurawiną 1szt/25,00zł
Roladka ze schabu z serem i szynką w łagodnym sosie 
z musztardą francuską 80g/50  10,00zł 

Zraz z karkówki z żurawiną 140g  16,50zł
Żeberka pieczone w miodowej marynacie 150g  16,00zł
Polędwiczka z indyka w aksamitnym sosie z ananasem  140g/50  19,50zł
Roladka z indyka z jajkiem w sosie z zielonych szparagów 120/50  16,50zł
Zielone pierogi ze szpinakiem i fetą 1szt  4,00zł 
Kartacze z mięsem i prażoną cebulką (1szt)  8,00zł
Biała kiełbasa zapiekana z jabłkiem, cebulką i majerankiem 500g  25,00zł
Golonka pieczona w piwie (1szt/ok.750g)  55,00zł/1szt

Wędzonki z własnej wędzarni :
Polędwica tradycyjnie wędzona (ok. 1kg/szt)  75,00zł/kg
Szynka wędzona z tłuszczykiem (ok. 0,5kg/szt)  65,00zł/kg
Wędzona kiełbasa wiejska   60,00zł/kg
Boczek wędzony (0,5kg/szt)  60,00zł/kg

Bufet Zimny:
Wyroby garmażeryjne sprzedajemy w całości  ,cena zależna od wagi produktu

Rolada drobiowa z pietruszką (ok.0,8kg/szt)  72,00zł/kg
Karkówka pieczona (ok.0,8kg/szt)  76,00zł/kg
Boczek pieczony (0,5kg/szt)  80,00zł/kg
Domowy pasztet świąteczny (ok.,0,5kg/szt)  20,00zł/kg
Rolada ze szczupaka (ok.0,5kg/szt)  95,00zł/kg
Befsztyk tatarski(tatar) z pieczarką i ogórkiem 100g  18,00zł
Schab z brzoskwinią w galarecie (półmisek, ok.0,4kg)  30,00zł
Galaretka wieprzowa z warzywami 100g   3,50zł
Tatar ze śledzia 100g  7,50zł
Sałatka z prażonym boczkiem i grzankami 350/50g  25,00zł
Sałatka z serem typu feta 350/100g  21,00zł
Sałatka z kurczakiem i jajkiem 350/100g   21,00zł
Sałatka jarzynowa 1kg  40,00zł
Sałatka gyros -350/100g  21,00zł
Sałatka z brokułem ,prażonym boczkiem i żurawiną 350/100g  25,00zł
Jajka faszerowane (1 połówka)  3,00zł
Kalafior w chrupiącej panierce   350g   16,00zł
Sos czosnkowy lub sos tzatziki 100g   3,00zł

Ciasta własnego wypieku:
Szyszkowy król 55,00zł/kg
Domowy sernik z brzoskwiniami  i polewą czekoladową  60,00zł/kg
Domowy pleśniak z czarna porzeczką  50,00zł/kg
Wielkanocna babka czekoladowa (ok.600g/szt)   20,00zł

Zamówienia przyjmujemy na adres pruszynkabiuro@wp.pl lub pod numerem 
telefonu 85-679-38-43/604-529-944 do dnia 01.04.2023r
Przy zamówieniu wymagana wpłata zadatku w wysokości 50% wartości 
zamówienia. Wpłaty można dokonać gotówką/kartą lub przelewem
na nr konta: 50102013320000150211734110.

Płatność pozostałej kwoty gotówką lub karta przy odbiorze
lub dostawie cateringu. 

Odbiór własny dnia 08.04.2023 (Wielka Sobota)w godz. 9:00-11:00 
w lokalu Pruszynka przy ul. Jarzębinowej 2a.
Dowóz na terenie Białegostoku -30zł
Dowóz 15km od granicy Białegostoku -50zł 
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