GROTA
BANQUETS &
CATERING
The Best in Polish
& European Cooking
3112 N.CENTRAL Ave.
Chicago il 60634
Tel; 1 773 622 4677
Fax;1 773 622 4677
*min 8 zestawow na odbior * * min 10 zestawow na dowoz*
www.grota.us
ZUPY:
*Barszcz z krokietem: $2.50
(z miesem lub z kapusta i grzybami)
*Barszcz czerwony czysty $1.50
*Grzybowa $1.95
*Rosol z makaronem $1.95
*Flaczki $3.50
*Zurek z jajkiem $2.25

DODATKI:
*Placki ziemniaczane $7.50 tuzin
*Pierogi $4.50 tuzin
*Nalesniki $12.50 tuzin
*Golabki $1.50 szt
*Galaretki drobiowe $1.25 szt
*Grzybki faszerowane $8.00 tuzin
*Grzybki panierowane $8.00 funt
*Danie miesne $2.50 porcja
*Kopytka $2.75 funt
*Kluski slaskie $3.00 funt
*Kanapka zawijana $10.00 funt
*Surowki $2.50 funt
*Salatki $3.00 funt
*Jarzynka na cieplo $3.50 funt
*Krokiet $1.50 szt
*Skrzydelka z kurczaka $6.00 -12

SALATKI (do zestawow):
*Buraczki
*Mizeria
*Cole slaw
*Surowka z czerwonej kapusty
*Surowka z marchewki
*Surowka z kiszonej kapusty
*Zielona z dresingami
*Salatka Szpinakowa
*Salatka Ziemniaczana

*Salatka Jarzynowa
JARZYNKA NA
GORACO (do zestawow):
*Marchewka w sosie
*Fasolka szparagowa
*Groszek z marchewka
*Gotowane warzywa
SOSY DO MIES
*Chrzanowy
*Pieprzowy
*Grzybowy
*Pomidorowy

ZESTAW #1

$ 8.95

1. Dwie Salatki
2. Pierogi ~ Kopytka ~ Kluski slaskie
3. Kapusta Zasmazana
lub Jarzynka na goraco
4. Dwa Miesa do Wyboru:
Kura pieczona~Kura panierowana
~Kotlet z kury~Kotlet schabowy
~Schab w sosie~Klopsy w sosie
grzybowym lub koperkowym~
~Golabki w sosie grzybowym lub
pomidorowym~Zeberka BBQ~
~Pieczen wolowa~Gulasz z jarzynami~
~Smazona kielbasa z cebulka~
5. Ziemniaki:Male z koperkiem~Ubite~
Czerwone podsmazane
6. Deser:Ciasto domowe lub Nalesniki
(z serem lub jablkiem)
Lub Galaretka owocowa
 
ZESTAW #2

 



$ 9.95

1. Dwie Salatki
2. Pierogi ~ Kopytka ~ Kluski slaskie
3. Kapusta Zasmazana
lub Jarzynka na goraco
4. Trzy Miesa do Wyboru:
~Kura pieczona~Kura panierowana~
~Kotlet z kury~Kotlet schabowy~
~Schab w sosie~Klopsy w sosie
grzybowym lub koperkowym~
~Golabki w sosie grzybowym lub
pomidorowym ~Zeberka BBQ
~Pieczen wolowa~Gulasz z jarzynami~
~Smazona kielkasa z cebulka~
5. Ziemniaki:Male z koperkiem~Ubite~
Czerwone podsmazane
6. Deser:Ciasto domowe lub Nalesniki
(z serem lub jablkiem)
Lub Galaretka owocowa

ZESTAW #3

$ 10.95

1. Dwie Salatki
2. Pierogi ~ Kopytka ~ Kluski slaskie
3. Kapusta Zasmazana
lub Bigos
4. Trzy Miesa do Wyboru:
(Jak w zestawie #1 i #2 Ponad to:
~Piers z kury z nadzieniem(warzywa,ryz)~
~Kotlet Devolay (Z serem lub pieczarkami)~
~Zrazy wolowe(ogorek,boczek,cebula)~
~Schab ze sliwka~Kotlet schabowy z farszem
grzybowym ~Szaszlyki z kurczaka~
~Papryka faszerowana~
5. Ziemniaki:Male z koperkiem~Ubite~
Czerwone podsmazane
6. Deser:Ciasto domowe lub Nalesniki
(z serem lub jablkiem) Lub Galaretka
Owocowa
 
ZESTAW #4

 



$ 13.95

1.Zupa do Wyboru
~Barszcz z krokietem
~Grzybowa
~Rosol
~Zurek z kielbasa i jajkiem
2. Dwie Salatki
3.Pierogi ~ Kopytka ~ Kluski slaskie
4. Kapusta Zasmazana
lub Bigos
5. Trzy Miesa do Wyboru:
(Jak w zestawach powyzej)
6. Ziemniaki:Male z koperkiem~Ubite~
Czerwone podsmazane
7. Deser:Ciasto domowe lub Nalesniki
(z serem lub jablkiem)
Lub Galaretka owocowa

GROTA BANQUETS & CATERING
3112 N. CENTRAL Ave. CHICAGO IL , 60634

PRZYSTAWKI NA ZIMNO
















W celu uzyskania dodatkowych informacji odnosnie catteringu prosimy dzwonic na
numer telefonu 1

(773) 622 46 77

www.grota.us

