
           
SZEF KUCHNI POLECA:

 

ZESTAWY OBIADOWE 
(550 g) 

1. Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki z koperkiem, kapusta zasmażana 18 zł 
2. Schab z pieczarkami w sosie pieczeniowym z szynką i serem, kluski śląskie, buraczki czerwone 20 zł 

3. Kotlet De Volaille, ziemniaczki opiekane lub frytki, zestaw surówek 18 zł  
4. Grilowany filet z kurczaka, ziemniaki gotowane lub frytki, zestaw surówek 18 zł 

5. Golonko w piwie bez kości, ziemniaki z wody, kapusta zasmażana 22 zł 
6. Filet z łososia z pieca w ziołach, ryż lub ziemniaki z wody, bukiet warzyw 22 zł 

7. Ryba w cieście, ziemniaki lub frytki, zestaw surówek 20 zł 
8. Placek po Węgiersku, zestaw surówek 17 zł 

           
SZEF KUCHNI POLECA:

 
DODATKI 

 
1. Ziemniaki pieczone 5 zł 

2. Frytki 6 zł 
3. Ryż 4 zł 

4. Kasza 4 zł 
5. Krążki cebulowe 5 zł 

6. Pieczywo 1,5 zł 
 

 

3. Żurek polski z kiełbasą i 

6. Barszcz czerwony

FAST FOOD  
 

1. Zapiekanka z serem i 
pieczarkami 8 zł 

2. Hot-dog z prażoną 
cebulką 4 zł 

3. Pizza na zamówienie 

Restauracja 
Ul. Konduktorska 33, 40

Katowice@bazylia4u.pl
                                                                   

  
SZEF KUCHNI POLECA: 

 ZUPA DNIA                
(w zależności od dnia)   1. Rosół polski 6,9 zł 

2. Pomidorowa 6,9 zł  3. Żurek polski z kiełbasą i ziemniaczkami 6,9 zł  4. Pieczarkowa 6,9 zł  5. Ogórkowa 6,9 zł  6. Barszcz czerwony 6,9 zł  7. Jarzynowa  6,9 zł  

 Restauracja Bazylia 4U Lunch & Dinner Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice Tel. + 48 514 005 190 Katowice@bazylia4u.pl        www.bazylia4u.pl 
                                                                    



 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
oferujemy obsługę cateringową różnego rodzaju spotkań.

Najważniejsza jest dla
również na ich różnorodność. Dzięki temu zyskaliśmy już 
szerokie grono zadowolonych klientów, którzy regularnie 

korzystają z naszych usług cateringowych.

Oferujemy szeroki wybór dań kuchni polskiej oraz różnych 
kuchni świata w formie gorącego bufetu. W ramach zimnego 

bufetu serwujemy tartinki, koreczki, przekąski, desery. 
Organizujemy także przerwy kawowe, a wszystko w bardzo 

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji w zakresie 
przygotowania 

ZAPRASZAMY!!!
Dowóz do 5km 

każdy następny kilometr 3,5 zł 
biuro@bazylia4u.pl 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
oferujemy obsługę cateringową różnego rodzaju spotkań.

  
Najważniejsza jest dla nas jakość oraz smak potraw, stawiamy 

również na ich różnorodność. Dzięki temu zyskaliśmy już 
szerokie grono zadowolonych klientów, którzy regularnie 

korzystają z naszych usług cateringowych.
  

Oferujemy szeroki wybór dań kuchni polskiej oraz różnych 
ni świata w formie gorącego bufetu. W ramach zimnego 

bufetu serwujemy tartinki, koreczki, przekąski, desery. 
Organizujemy także przerwy kawowe, a wszystko w bardzo 

atrakcyjnych cenach. 
  

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji w zakresie 
przygotowania indywidualnych ofert.

 ZAPRASZAMY!!!
  

 
Dowóz do 5km GRATIS

każdy następny kilometr 3,5 zł 
biuro@bazylia4u.pl  I www.bazylia4u.pl I Tel. 32 781 21 00 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów  
oferujemy obsługę cateringową różnego rodzaju spotkań. 

nas jakość oraz smak potraw, stawiamy 
również na ich różnorodność. Dzięki temu zyskaliśmy już 
szerokie grono zadowolonych klientów, którzy regularnie 

korzystają z naszych usług cateringowych. 

Oferujemy szeroki wybór dań kuchni polskiej oraz różnych 
ni świata w formie gorącego bufetu. W ramach zimnego 

bufetu serwujemy tartinki, koreczki, przekąski, desery. 
Organizujemy także przerwy kawowe, a wszystko w bardzo 

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji w zakresie 
indywidualnych ofert. 

ZAPRASZAMY!!! 

GRATIS  
każdy następny kilometr 3,5 zł  


