
Jako firma cateringowa chcemy pomóc naszym klientom w zorganizowaniu 
imprezy okolicznościowej. 

Chcesz przyjąć rodzinę na uroczystym obiedzie, przygotować przyjęcie z okazji chrzcin, 
urodzin, imienin a może po prostu spotkać się ze znajomymi i nie masz czasu na 
siedzenie w kuchni lub po prostu nie masz na to ochoty, chętnie Ci w tym pomożemy. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty cateringowej.

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji menu:Poniżej przedstawiamy kilka propozycji menu:

Propozycja dań obiadowych na 10 osób
Zupa Krem ( borowikowy, pieczarkowy, brokułowy, szparagowy,  pomidorowy 
z parmezanem)
Zestaw mięs różnych:  Zawijaniec z piersi kurczaka, Zrazy zawijane, Schab pieczony
Łosoś z rusztu 
Buraki zasmażane, Surówka z kapusty pekińskiej, Mizeria
Koszt na 1os.                                                                                        46,00zł/osobęKoszt na 1os.                                                                                        46,00zł/osobę

Propozycja dań obiadowych na 10 osób
Bulion z pasztecikiem/Barszcz czerwony z pasztecikiem
Zestaw mięs różnych:  Zrazy zawijane,  Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem 
i serem feta, Kaczka pieczona ( połówka) z żurawiną i jabłkami
Kapusta czerwona zasmażana,  Mix sałat z sosem vinegrette, sałatka z buraków
Koszt na 1os.                                                                                        46,00zł/osobę

Propozycja dań obiadowych na 10 osóbPropozycja dań obiadowych na 10 osób
Bulion/Barszcz/Krem warzywny
Zestaw mięs różnych:  Szynka pieczona, Pierś kurczaka faszerowana suszonymi 
pomidorami, Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Łosoś z rusztu 
Surówka z marchwi, Surówka z selera, Surówka z kapusty białej
Koszt na 1os.                                                                                        40,00zł/osobę

Propozycja zakąsek zimnych dla 10 osóbPropozycja zakąsek zimnych dla 10 osób
Mix zakąsek zimnych: 
Łosoś w galarecie, Pstrąg w galarecie, Rolada z łososia wędzonego
Rolada Delicja, Rolada estragonowa
Sałatka grecka,  Sałatka meksykańska
Koszt na 1os.                                                                                        30,00zł/osobę

Propozycja zakąsek zimnych na 10 osób
Mix zakąsek zimnych:Mix zakąsek zimnych:
Pstrąg w galarecie, Wianek z łososia ( łosoś wędzony z musem z paluszków krabowych)
Schab ze śliwką, Rolada kardynalska, Kaczka Wojewody
Galaretka drobiowa 
Sałatka z grilowanym kurczakiem,  Sałatka jarzynowa
Koszt na 1os.                                                                                        32,00zł/osobę

Ostateczna wycena następuje po indywidualnych ustaleniach z klientem.

Zamówienia przyjmowane są minimum na 3 dni przed planowaną imprezą.Zamówienia przyjmowane są minimum na 3 dni przed planowaną imprezą.

Gwarancją przyjęcia zamówienia jest wpłacenie zaliczki w wysokości  30% wartości 
zamówienia.

              ZAPRASZAMY !!!


