
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Karczma
Lubiczówka Koleczkowo serdecznie zaprasza do zamawiania

cateringu/garmażu.

W Ofercie świątecznej między innymi :

Zupy: Cena Ilość

Żurek z białą kiełbaską 24 zł 0,9 l 

Zupa krem z borowików     35 zł 0,9 l 

Sałatki:

Jarzynowa z krakowską suchą 30 zł 1 kg 

Meksykańska z ananasem, fasolą i kurczakiem 35 zł 1 kg 

Gyros z grillowanym kurczakiem i kukurydzą 35 zł 1 kg 

Dania mięsna: 

Roladki drobiowe z suszonymi pomidorami i  11 zł/1szt. 1 szt. około 150 g 

serem feta w czarnym sezamie

Polędwica wieprzowa w sosie borowikowym 15 zł/1szt 1 szt. około 150 g 

Kaczka Pieczona z jabłkami i morelami 60 zł/1kg 1 szt. około 1,5 kg 

Uda z kaczki pieczone ze śliwkami 16 zł/1szt. 1 szt. około 130 g 

Zrazy staropolskie z boczkiem, ogórkiem i 14 zł/1 szt. 1 szt. około 150 g 

białą cebulą w sosie własnym

Łosoś grillowany z palonymi warzywami 16 zł/1 szt. 1 szt. około 150 g 

Karkówka pieczona w sosie kurkowym 45 zł/1kg według zamówienia

Cordon blue z serem i szynką/pieczarkami 11 zł/1 szt. 1 szt. około 180 g 

Devolaile z masłem lub serem żółtym 11 zł/1 szt. 1 szt. około 180 g 

Zakąski: 

Wielkanocny pasztet  z żurawiną    45 zł 1 kg 

Półmisek mięs pieczonych i wędzonych 10zł 100 g

Schab w galarecie z morelą lub śliwką 10zł 100 g

Półmisek ryb wędzonych (pstrąg i łosoś) 15zł 100 g

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem 8 zł 100 g

Pstrąg w galarecie   9 zł 100gr

Łosoś w galarecie 12 zł 100g

Jajka w sosie tatarskim    8zł 4 polówki

Ciasta wielkanocne około 80 zł 1 blaszka(20 kawałków)



OFERUJEMY RÓWNIEŻ WYROBY Z WŁSNEJ WĘDZARNI 

Cennik 1 kg wyrobu:

Łosoś wędzony 80 zł/kg

Schab surowo wędzony 35 zł/kg

Karkówka surowo wędzona 40 zł/kg

Schab pieczony, wędzony 35 zł/kg

Schab ze śliwką pieczony, wędzony 40 zł/kg

Karkówka pieczony, wędzona 40 zł/kg

Szynka pieczony, wędzona 40 zł/kg

Łopatka pieczony, wędzona 40 zł/kg

Boczek pieczony, wędzony 35 zł/kg

ZAMÓWIENIA ORAZ PYTANIA 

Tel. 503-527-857 / biuro@lubiczowka.pl 

Karczma Lubiczówka Koleczkowo ul. Jeziorna 1


