OFERTA

cateringowa
Delikatesy Collina
dla 10 os / 500 zł
szynka wędzona parzona
schab wędzony
polędwiczka wieprzowa (sopelek)
swojska kiełbasa
baleron
boczek wędzony
pasztet z dziczyzny
wybór serów
pieczarki faszerowane szpinakiem i serem
śliwki w bekonie
kulki z łososia w sosie słodko-kwaśnym
sałatka jarzynowa
sałatka sezonowa
studzienina z golonki /”galert śląski”
smalec swojski oraz ogórki kiszone

Uciechy stołu
na gorąco dla 10 os / 500 zł
golonko peklowane
żeberka pieczone
karkówka szpikowana czosnkiem
szaszłyki z kiełbasą swojską i cebulą
panierowane polędwiczki z kurczaka,
macerowane pałeczki i bioderka drobiowe
podsmażane pierogi ruskie
ziemniaki pieczone z ziołami
kapusta zasmażana
pieczona cebula, czosnek, jabłka z cynamonem
smalec swojski oraz ogórki kiszone

Półmiski rozmaitości

Delikatesy Włoskie
dla 10 os / 550 zł
Salame Finocchiona – salami z nasionami kopru
włoskiego z Toskani
Prosciutto di Parma – parmeńska szynka
dojrzewająca
Prosciutto cotto – mięso z karkówki wieprzowej
Pancetta – dojrzewający boczek wieprzowy
Mortadella Bologna con pistacchi – Mortadela
bolońska z pistacjami
Gorgonzola Dolce - ser pleśniowy dojrzewający
Ubriaco di Raboso – ser z mleka krowiego, średnio
twardy
Pecorino Romano – słony ser z mleka owczego
carpaccio z polędwicy wołowej / rukola / parmezan
sałatka caprese
sałatka z makaronem / mozzarella / suszony
pomidor rukola / słonecznik / oliwa
karczochy / kapary / oliwki liguryjskie
focaccia / oliwa pietruszkowa

Dania jednogarnkowe
Krem z warzyw sezonowych
16zł/350ml
Bogracz wołowy
20zł/350ml
Żurek na własnym zakwasie ze swojską kiełbasą
14zł/350ml
Barszcz czerwony na naszym zakwasie
30zł/litr
Bigos staropolski
17zł/350g

Półmisek burgerów Collina
(do wyboru: chicken, wołowy lub vege) x6 - 160 zł
Półmisek krokietów mięsnych lub z kapustą i grzybami dla 6 os - 60zł
Gołąbki podsmażane dla 6 os - 60 zł
Półmisek tymbalików z drobiu dla 6 os - 50zł
Półmisek tatara z marynatami dla 6 os - 160zł
Półmisek śledzi w śmietanie lub oleju dla 6 os - 80zł
Sałatka z grillowanym kurczakiem i marynowaną pomarańczą dla 6 os - 80 zł
Sałatka z karmelizowaną gruszką i gorgonzolą dla 6 os - 80zł
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub e-mailowo
513-172-469 | kontakt@collina.pl z min. dwudniowym wyprzedzeniem

