Oferta catering
Ustalenie terminu okoliczności/ umowa / szczegóły:
tel. 506 893 224.
Poniedziałek – piątek w godz. 07.00 – 15.00
Data:
Organizatorzy:
Ilość gości:
Godzina dowozu na miejsce : ….. ( różnica +/- 10 minut według dojazdu)

* Oferta dań ważna do 31.08.2022r. * uwaga -cena może ulec zmianie*
Stwórz własną kompozycję
(cena od osoby według wyboru poszczególnych dań / przystawek)
Zestaw obiadowy podany na paterach /półmiskach: 80,00 zł/ osobę
Zupa 11,00 zł/ osobę
 Rosół z makaronem
Drugie danie 69,00 zł/ osobę
2,5 kawałka mięsa na osobę w tym 4 rodzaje:
 rolada wieprzowa
 kieszonki ze schabu z porem, szynką i serem
 sakiewka drobiowa panierowana z serem mozzarella i suszonymi pomidorami
 roladki drobiowe panierowane z warzywami ( marchew, seler, por, pietruszka)
Możliwość zamiany mięsa:
*bez dopłaty: kotlet schabowy, panierowany filet z piersi kurczaka, nuggetsy,
Sos pieczeniowy
2 dodatki skrobiowe
 kluski śląskie
 ziemniaki gotowane
Kapusta / surówka 3 rodzaje:
modra kapusta* surówka z białej kapusty* surówka z marchwi z jabłkiem
Za dopłatą do zestawu obiadowego:
Możliwość zamiany mięsa na:
- roladę wołową 14,00 zł/ osobę
- udko z kaczki 33,00 zł/ osobę
Dodatkowo:
- sos z leśnych grzybów 8,00 zł/ osobę
- frytki 8,00 zł/ osobę
- buraczki 3,00 zł/ osobę
Deser ( napoje zimne/ gorące/ ciasta/ ciasta/ ciasteczka/ tort/ alkohol- w przypadku cateringu
organizacja we własnym zakresie
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Zimna płyta jest przywieziona razem z gorącym obiadem
Zimna płyta przygotowujemy przy zamówieniu min. 5 przystawek
Proponujemy zestaw - 71,00 zł / osobę
 półmisek (wędliny, ser żółty, galantyna, pasztet) 11,00 zł/ osobę
 półmisek (galaretki drobiowe i wieprzowe, roladka szpinakowa z łososiem,
roladka marchewkowa, roladka pomidorowa, mus brokułowy, mus z kwaśnej śmietany
i łososia 10,00 zł / osobę
 ruloniki z szynki z musem chrzanowym 6,00 zł/ osobę
 rolada drobiowa ze szpinakiem owinięta boczkiem,
z suszonymi pomidorami 9,00 zł/ osobę
 śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem 6,00 zł/ osobę
 sałatka (seler, ananas, szynka, por) 9,00 zł/ osobę
 sałatka grecka
(mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula czerwona, oliwki) 7,00 zł/ osobę
 sałatka (kurczak, brokuł, makaron, jajko, słonecznik) 7,00zł/ osobę
 pieczywo, masło 6,00 zł/ osobę
Możliwość zamiany powyższych przystawek na:
➢ faszerowane jajka 5,00zł/ osobę
➢ tatar 13,00 zł/ osobę
➢ sałatka gyros 17,00 zł/ osobę
Kolacja jednogarnkowa
jest przywieziona razem z gorącym obiadem i zimną płytą
Gorący posiłek:
Barszcz z krokietem 12,00 zł/ osobę
Potrawka z kurczaka 13,00 zł/ osobę
Bogracz 28,00zł/ osobę
Godzina dowozu na miejsce kolacji wieloporcjowej: …..
( różnica +/- 10 minut według dojazdu)
Zestaw kolacyjny podany na paterach/ półmiskach: 29,00 zł/ osobę
2 kawałka mięsa / ryby na osobę w tym 2 rodzaje:
➢ grillowany filet z piersi z kurczaka
➢ dorsz panierowany w słoneczniku
Możliwość zamiany mięsa / ryby na:
*bez dopłaty: kotlet schabowy, panierowany filet z piersi kurczaka, nuggetsy,
2 dodatki skrobiowe:
 kluski śląskie panierowane
 frytki
Surówka : mix sałat z sosem winegret i warzywami (pomidor, ogórek, papryka)
➢ dip czosnkowy
➢ ketchup
______________________________________________________________________
• Wszelkie podane potrawy/ przystawki podajemy na naczyniach z restauracji.
• Termin odbioru wszystkich naczyń po okoliczności ( tego samego dnia/ dzień później/
możliwość odwiezienia we własnym zakresie) do uzgodnienia z osobą, która przywozi
posiłek.
• Udostępniamy dodatkowo płatne 2,00 zł/ szt.
- talerz do zupy … sztuk
- talerz do drugiego dania … sztuk
- talerz do zimnej płyty … sztuk
- talerz do gorącej kolacji … sztuk
- bulionówka z podstawką … sztuk

•

Za wszelkie stłuczenia pobieramy opłatę za poniesienie kosztów w zależności od ilości
i rodzaju stłuczeń ( konsultacja z organizatorem – kontakt 506 893 224)
Zapraszamy serdecznie :)
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