CATERING WODNIK
Smakowało? Zamów catering w naszej restauracji
- my dowieziemy, a Ty zjesz u siebie w domu.

�

ul. Nakielska 86, 85-358 Bydgoszcz
Galeria Miedzyń

☎ 503 382 242

� CateringWodnik

✉ catering@hotelrestauracjawodnik.pl

M

www.hotelrestauracjawodnik.pl

� Polub nas na Facebooku - codziennie zdjęcia lunchy dnia i wiele innych!

Dowóz
3 zł

4 zł

Okole, Czyżkówko,
Wilczak, Jary, Flisy, Błonie

Miedzyń

6 zł

Osowa Góra, Białe Błota,
Prądy

5 zł
Górzyskowo, Jachcice

Catering obsługujemy od poniedziałku do piątku 9 - 17,
dowozy realizujemy 10 - 16.30.
Przy zamówieniu dań powyżej 100 zł dowóz gratis.

Danie dnia

Lunch dnia – zupa (300ml) + drugie danie (350g)
Zestaw bez zupy (350g)

23 zł
19 zł

Zupy

1. Rosół domowy z makaronem (300 ml)
2. Flaki wołowe (300ml)
3. Żurek staropolski (300 ml)
4. Zupa pomidorowa (300 ml)
5. Zupa Dnia 300 ml

32 zł
32 zł
32 zł

8 zł
10 zł
10 zł
9 zł
6 zł

Dania główne

1. Kotlet de volaille z ziemniakami i surówką z marchwi (400g)
2. Pierś z kurczaka w sosie teriyaki z ryżem i surówka colesław (400g)
3. Polędwiczka z mintaja z frytkami i surówką z kiszonej kapusty (400g)
4. Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym z puree ziemniaczanym
i surówką colesław (400g)
5. Zraz tradycyjny wieprzowy z ziemniakami i buraczkami tartymi (400g)
6. Polędwiczka z kurczaka w panierce z ziemniakami i surówką z marchwi (400g)
7. Łosoś grillowany z ziemniakami pieczonymi i warzywami na parze (400g)
8. Tagliatelle z kurczakiem (350g)
9. Tagliatelle z łososiem (350g)
10. Kotlet słoneczny drobiowy w panierce z frytkami i mix sałat (400g)
11. Ratatui warzywne z ryżem (400g)

Sałatki

Sałatka grecka (300g)
Sałatka cezar (300g)

Alergeny

19 zł
19 zł
19 zł
27 zł
22 zł
19 zł
30 zł
19 zł
24 zł
21 zł
17 zł

15 zł
19 zł

W naszych produktach mogą występować następujące alergeny: ryby, gluten, orzechy, gorczyca, soja,
jaja, mleko i produkty pochodne. Alergeny nie są szkodliwymi składnikami, mogą jedynie wywoływać
nietolerancję u osób posiadających alergię na dany składnik!

Hotel Restauracja
WODNIK
Organizujemy:
Imprezy
okolicznościowe

Catering dla firm

Poczęstunki
słodkie

Poczęstunki
wytrawne

Specjalne ceny dań obiadowych dla firm oraz grup zorganizowanych.
Oferujemy również posiłki regeneracyjne, poczęstunki bankietowe oraz przerwy kawowe. Więcej informacji
pod numerem telefonu 503 382 242 lub pod adresem e-mail catering@hotelrestauracjawodnik.pl

