
Restauracja i Pizzeria AROMA 
Ślęza, ul. Szyszkowa 6 

(między Wysoką a Bielanami Wrocł.)

tel. 71 313 04 04

Zapraszamy do pięknego wnętrza restauracji
AROMA znajdującej się w Ślęzie 

w budynku Centrum Tenisowego MATCHPOINT.
Do dyspozycji Państwa menu a’la carte,

menu sezonowe oraz dziecięce.

W restauracji organizujemy przyjęcia 
firmowe, rodzinne, bankiety 

i inne imprezy okolicznościowe, 
jak również zapewniamy stałą 

obsługę cateringową biur i urzędów.

Oferujemy też dowóz dań cateringowych
na zamówienia indywidualne i firmowe.

Dania dowozimy w godzinach:

poniedziałek: 12.00-18.00
wtorek - czwartek: 12.00-19.00
piątek - niedziela: 12.00-20.00

 

MENU
CATERINGOWE

Menu cateringowe aktualne od luty 2019 r.

Restauracja i pizzeria
www.aroma.wroc.pl

restauracja@aroma.wroc.pl
Godziny otwarcia 

poniedziałek: 12.00-18.00
wtorek - sobota: 12.00-22.00

niedziela: 12.00-20.00

MAKRO



PRZYSTAWKI

 

Tatar z łososia jajko przepiórcze, kawior  i sos miodowo-musztardowy

Carpaccio di manzo - polędwica wołowa z dodatkiem borowików, 
parmezanu, rukoli, cytryny i oliwy 

Tuńczyk Tataki plastry tuńczyka z sałatką z pędami groszku,sezamem
rzodkiewką, chrzanem wasabi i dressingiem teriyaki

36,-

38,-

39,-

Grillowane warzywne antipasti  
(bakłażany, cukinia, papryka, karczochy, marynowane mini cebulki)

- z serkiem ziołowym

Calamari fritti panierowane kalmary z sosem aioli

25,-

28,-

31,-

ZUPY

Rosół domowy z tortellini romagnoli (włoskimi pierożkami z mięsem)

Zupa cebulowa z zapiekaną grzanką i serem gruyere

Krem z pomidorów z parmezanem i grzankami

Prowansalska zupa rybna  przecierana zupa rybna z grzankami i sosem rouille

16,-

18,-

18,-

19,-

SAŁATY

Sałatka grecka (pomidor, ogórek zielony, papryka, sałata, cebula, oliwki, feta)

Sałatka z wątróbką drobiową w sosie jabłkowo-balsamicznym
 z marynowaną gruszką

Sałatka paryska (mix sałat z grzankami, kozim serem,
 gruszką i prażonymi orzechami)

Sałatka Caesar 
(sałata rzymska z płatkami parmezanu, grillowaną piersią z kurczaka,
grzankami i dressingiem Caesar)

- z grillowanymi krewetkami tygrysimi

28,-

29,-

32,-

34,-

39,-

MAKARONY

Spaghetti bolognese 
z sosem mięsno-pomidorowym i parmezanem

Spaghetti carbonara
 z parmezanem zabaglione i chipsem z prosciutto crudo

Penne al forno
 z kurczakiem, fetą, brokułami i różowym sosem

Lasagne bolognese
 z sosem mięsno-pomidorowym

Tagliatelle z łososiem
 ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i prażonymi orzeszkami pinii

27,-

28.-

29,-

31,-

40,-

MIĘSA (drób i wieprzowina)

Filetto di pollo al salve pierś kurczaka z sosem szłwiowo-pomidorowym,
białym winem, pieczonymi ziemniakami i mieszanką sałat

  

36,-

45,-

46,-

49,-

69,-/84,-

83,-/98,-

Scaloppina alla parmigiana eskalopki zapiekane z sosem pomidorowym, 
mozzarellą i pieczonymi ziemniakami, mix sałat

Grillowana polędwiczka wieprzowa 
na borowikach z kluseczkami gnocchi 

Rumiana kaczka z pieca
podawana na buraczkach z pieczonymi ziemniaczkami

Stek z polędwicy wołowej 180g / 250g      
- z masłem ziołowym
- z sosem pieprzowym 
- z sosem borowikowym

Stek z polędwicy wołowej 180g / 250g      
z pieczonymi krewetkami w sosie czosnkowo-maślanym

Do polędwicy podawane są dodatki do wyboru:
- ryż, pieczone ziemniaki lub frytki 
oraz
- warzywa grillowane, mix sałat, sałatka szopska lub warzywa na parze   

   Foccacia
z oliwą ziołową, solą morską i rozmarynem
- s sosem tzatzyki

   Margherita
Sos pomidorowy, mozzarella

   Funghi
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki

   Prosciutto
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka

   Americana
Sos pomidorowy, mozzarella, salami

   Hawaii
Sos pomidorowy, mozzarella,szynka, ananas 

   Diavola
Sos pomidorowy, mozzarella, salami pikantne 

   Prosciutto e funghi
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki

   Novara
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, tuńczyk

   Pacca
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, salami, kukurydza

   Bomba
Sos pomidorowy, mozzarella, papryczki chilli, pikantne salami, cebula

   Capricciosa
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki, karczochy

   Quattro Formaggi
Sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, ementaler, parmezan

   Vegetariana
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, cukinia, bakłażan, 
papryka słodka, parmezan

   Vesuvio
Sos pomidorowy, mozzarella, salami pikantne, szpinak, feta

   Prosciutto crudo
Sos pomidorowy, mozzarella, prosciutto crudo

   Tricolore
Sos pomidorowy, mozzarella, ricotta, pomidorki koktajlowe, 
szpinak, parmezan

   Speciale
Sos pomidorowy, mozzarella,  prosciutto crudo, ricotta, oliwki

DODATKI:

- czosnek, cebula, świeża bazylia                                                      
- pieczarki, oliwki, szynka gotowana, szpinak
- pomidorki koktajlowe, papryczki pepperoni, rukola, salami łagodne, 
- salami ostre, mozzarella, parmezan, ser feta
- grillowane kawałki kurczaka
- prosciutto crudo
- krewetki z czosnkiem

- sos czosnkowy lub pomidorowy

PIZZA

15,-

18,-

18,-

22,-

23,-

23,-

24,-

25,-

25,-

26,-

28,-

31,-

31,-

30,-

30,-

30,-

32,-

33,-

34,-

  3,-
  5,-
  6,-
  8,-
11,-
14,-
16,-

  4,-

MENU DZIECIĘCE 

Rosół domowy z kluseczkami

Zupa pomidorowa z ryżem

Placuszki ziemniaczane (3 szt.) z kwaśną śmietaną

Paluszki z dorsza w chrupiącej panierce z purée i surówką z marchewki

Lizaki drobiowe panierowane w panco z surówką z marchewki i frytkami

Naleśniki z serkiem waniliowym i sosem malinowym

12,-

12,-

15,-

19,-

19,-

15,-

DESERY

Panna cotta z sosem malinowym lub czekoladowym

Daktylowy tort bezowy z delikatnym kremem kawowym

17,-

20,-

RYBY i OWOCE MORZA 

Chrupiące placuszki ziemniaczane 
z wędzonym łososiem, jajkiem przepiórczym,kawiorem i dipem ziołowym

Fritto misto 
chrupiące kalmary, krewetki, panierowana ryba 
z sosem czosnkowym aioli i pieczonymi ziemniaczkami

Pieczony filet z sandacza na grillowanej cukinii z kurkami  
podawany z plastrami ziemniaka z pieca

Stek z łososia z grillowanymi warzywami
(cukinia, papryka, ziemniaczki, pomidor) i serkiem ziołowym

Krewetki tygrysie (10 szt.) z sosem czosnkowo-maślanym i ziołową bagietką

42,-

48,-

49,-

52,-

59,-

MIĘSA (Steki wołowe)

                Do zamówienia doliczamy za każde opakowanie  2,-


