Oferta cateringowa Restauracji Bergamotka tel. 618120-558,505-74-35-48, www.bergamotka.com.pl
Katarzyna Wolińska, Tomasz Drgas

Rosół z makaronem

0,300ml

9,00zł

Francuska zupa cebulowa z tartym serem gouda

9,00zł

Zupa – krem cebulowa z grzankami

9,00zł

Zupa-krem pomidorowa z kluseczkami półfrancuskimi

9,00zł

Zupa krem brokułowa z prażonymi pestkami dyni

9,00zł

Zupa – krem kalafiorowa z kawałkami kurczaka i pietruszką

9,00zł

Krem kalafiorowy z kindziukiem listkiem rukwi

9,00zł

Krem selerowy z prażonymi migdałami

9,00zł

Krem szparagowy z grzankami

9,00zł

Żurek na białej kiełbasie i boczku z gotowanym jajkiem

9,00zł

Zupa węgierska – gulaszowa

10,00zł

Grochówka

8,00zł

Zupa – krem grzybowa

10,00zł

Barszcz czysty

6,00zł

Barszcz z pasztecikiem własnego wypieku

9,00zł

De volaille z masełkiem ziołowym

9,00zł

De volaille z pieczarkami i serem

9,50zł

De volaille z serem

9,50zł

Pierś z kurczaka panierowana

9,00zł

Pierś z kurczaka soute otulona plastrem boczku

12,00zł

Pierś z kurczaka oprószona płatkami migdałowymi

12,00zł

Sakiewka z piersi kurczaka z suszonymi pomidorami i serem feta
podana z sosem gorgonzola

12,00zł

sakiewka z piersi kurczaka z mozzarellą oraz bazylią
podana z ziołowym sosem

12,00zł

eskalopki z piersi kurczaka w chrupkiej panierce

10,00zł

pierś z kurczaka oprószona sezamem

12,00zł

Rolada z piersi kurczaka ze szpinakiem i serem rokpol

12,00zł

Pierś z kurczaka ze szpinakiem zapiekana pod beszamelem

12,00zł

Pierś z kurczaka po królewsku

12,00zł

( zapiekana z pomidorami, szparagami i serkiem bree)
Udko zapiekane w miodzie

9,00zł

Piersi gęsie pieczone na tymianku z jabłkiem zapiekanym z żurawiną
Kaczka pieczona z jabłkami i pomarańczami

65,00zł

Stek karkówki z grillowaną pieczarką

12,00zł

Karkówka nadziewana śliwką

12,00zł

Szaszłyk wieprzowy

12,00zł

Żeberka pieczone na kapuście

12,00zł

Żeberka pieczone podane z sosem barbeque

12,00zł

Kotlet schabowy w domowej panierce

10,00zł

Kotlet kijowski ( nadziewany serem i szynką)

12,00zł

Rolada wieprzowy w sosie własnym

11,00zł

Rolada wołowa w sosie własnym

12,00zł

Sztuka mięsa w sosie z zielonego pieprzu

12,00zł

Schab soute przekładany plastrem boczku

12,00zł

Golonka gotowana

100g

4,50zł

Golonka po bawarsku

100g

5,00zł

Polędwiczki w sosie śmietanowym z suszonymi pomidorami

14,00zł

Polędwiczki w sosie grzybowym

14,00zł

Polędwiczki w sosie kurkowym

14,00zł

Polędwiczki w sosie z kolorowego pieprzu

14,00zł

Polędwiczka z farszem z borowików otulona szynką parmeńską

14,00zł

Pstrąg pieczony w całości podany z migdałami

18,00zł

Filet łososia grillowany

20,00zł

Filet dorsza w sosie cytrynowym

16,00zł

Dorsz w sosie kaparowym

16,00zł

Filet dorsza ze szpinakiem zapiekany pod beszamelem

16,00zł

Tartinki

3,50zł

Tatar wołowy z dodatkami

14,00zł

Tatar z łososia wędzonego z kaparami podany na cykorii
Krokiety z nadzieniem grzybowym

9,00zł

Krokiety z nadzieniem mięsnym

9,00zł

16,00zł

Krokiety z nadzieniem szpinakowym

9,00zł

Koreczki z mozarelli i pomidorków koktajlowych z bazylią 5 szt. – 10,00zł
Pierogi własnej roboty z okrasą

1,60zł

( szpinak, mięso, ruskie, kapusta z grzybami)

Bigos

150g

12,00zł

Stroganow z kluseczkami

Sałatka kebabowa

14,00zł

miska 1 litr

35,00zł

(sałata lodowa, gyros, czerwona cebula, czerwona fasola, pomidor, ogórek zielony, sos słodko-kwaśny)
Sałatka grecka

miska 1 litr

35,00zł

(sałata lodowa, ser feta, oliwki, ogórek zielony, pomidor, czerwona cebula, sos vainegret)
Sałatka z tuńczyka

miska 1litr

35,00zł

(sałata lodowa, tuńczyk, jajko gotowane, pomidor, ogórek zielony, czerwona cebula, sos winegret)
Sałatka brokułowa

miska 1 litr

35,00zł

(brokuły, papryka, pomidor, ogórek zielony, sos jogurtowy)
Sałatka jarzynowa
Sałatka makaronowa

miska 1 litr
miska 1 litr

35,00zł
35,00zł

( makaron penne/farfalle, bekon, szparagi, brokuły, sos z rokpola)

Sałatka z szynki konserwowej i ogórka konserwowego

35,00zł

( por, szynka konserwowa, ogórek konserwowy, majonez)
Sałatka cezar z kurczakiem

35,00zł

( sałata rzymska, pierś z kurczaka, parmezan, grzanki, pomidorki koktajlowe, jajko, dressing)

Sałatka owocowa z kozim serem

40,00zł

( truskawki, borówki, maliny, arbuz, kozi ser)
Sałatka chłopska ( sałata lodowa, Rudola, bekon, grillowany kurczak, pomidor, ogórek zielony, grzanki,
dressing jogurtowo – ziołowy)
35,00zł
Sałatka Niagara ( sałata rzymska, wędzony indyk, winogrono, camembert panierowany, sos żurawinowy )
35,00zł
Sałatka z opiekanym serem feta, mango i orzechami laskowymi

35,00zł

Sałatka ze szpinakiem, serem feta i suszonymi pomidorami z prażonymi pestkami słonecznika
35,00zł

Rudola z pomidorkami koktajlowymi oraz avocado i migdałami

35,00zł

Carpaccio z buraczków posypane parmezanem

25,00zł

Pomidory z mozzarellą i pesto

25,00zł

Łódeczki avokado z chrupiącym boczkiem

12,00zł

Surówki:

150g - 6,00zł

Marchewka tarta z ananasem
Porowa z brzoskwinią
Selerowa na jogurcie
Szwedzka z czerwoną papryczką
Biała kapusta z marchewką
Pekińska z warzywami
Buraczki z chrzanem

Warzywa gotowane polane masełkiem z bułką tj brukselka, marchewka, brokuły, kalafior, fasolka
szparagowa żółta
Buraczki zasmażane
Modra kapusta z jabłkiem
Kapusta kiszona gotowana

Dodatki: 150g – 6,00zł
Kuleczki ziemniaczane
Ziemniaki zapiekane z rozmarynem i czosnkiem
Talarki ziemniaczane
Ryż z warzywami
Ziemniaki puree
Ziemniaki gotowane
Frytki jullieny

