OFERTA ŚWIĄTECZNA

Oferta ma charakter podglądowy, w celu ustalenia ostatecznej ceny należy skontaktować się
z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 322201144 , 327660505 lub z koordynatorem
ds. imprez i bankietów. tel.501 555 275
Oferta zawiera wykaz jednostkowy potraw, przekąsek zimnych i sałatek. Dzięki czemu mogą
Państwo samodzielnie sporządzać zestawy konsumpcyjne. Na początku oferty znajdują się
propozycje gotowych zestawów. Cena podana jest od 1 osoby i zawiera podatek VAT
Minimalna ilość zamawianych zestawów to 5 szt.
Do każdego zestawu można domówić tzw. zestaw opcjonalny, zawierający potrawy gorące oraz
desery i napoje.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony, sporządzimy indywidualna ofertę
według Państwa wytycznych.

POTRAWY NIE ZAWIERAJĄ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH I SPULCHNIAJĄCYCH

Profesjonalne Usługi Cateringowe

Oferta świąteczna zestaw 1

59.99,-

Przystawka:
Ptyś z musem borowikowym rosnący w gąszczu świeżych ziół , incl. opłatek wigilijny
Danie główne
Barszcz rubinowy z uszkami wigilijnymi
Świąteczny karp smażony na patelni
Kapusta z grzybami leśnymi
Kapusta z grochem
Kompot z owoców suszonych
Deser
Ciasto pieczone : sernik , makowiec, z owocami

Oferta świąteczna zestaw 2

69.99,-

Przystawka :
Francuskie crepe z łososiem wędzonym, avokado i parmezanem, incl. opłatek wigilijny
Danie główne
Barszcz z pasztecikami wigilijnymi
Świąteczny karp smażony na patelni z masełkiem cytrynowym
Pierogi z kapusta i grzybami
Kapusta z grochem
Kapusta z grzybami leśnymi
Ziemniaki
Kompot z owoców suszonych
Deser :
Śląskie makówki z bakaliami

Oferta świąteczna zestaw 3
Danie główne
Świąteczna zupa grzybowa z łazankami
Filet z dorsza atlantyckiego, smazony z masełkiem
Kapusta z grochem
Kapusta z grzybami leśnymi
Ziemniaki
Kompot z owoców suszonych
Makówki śląskie

55.99
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Oferta świąteczna zestaw 4
Filet karpia świątecznego w galarecie
Filet karpia świątecznego po żydowsku
Filet karpia świątecznego w warzywach
Ryba po grecku
Pstrąg w szklistej galaretce o smaku suszu
Crepe z wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym i roszponka
Szaszłyk koktajlowy z pomidorkiem koktajlowym, serem i oliwkami
Szaszłyk koktajlowy z serem pleśniowym. winogronem, cukinią
Koktajl z krewetek z anansem i dipem jogurtowym
Babeczki ptysiowe z musem borowikowym
Cukinia nadziewana sałatką jarzynową
Łosoś w cieście francuskiem na szpadlach
Sałatka świąteczna
Makaron pene trio, oliwki nadziewane zielone, pomidorki koktajlowe, deszcz sera
żółtego, mix sałat włoskich, świeże zioła, tuńczyk
Sałatka śnieżna
Szpinak świeży z łososiem wędzonym z limonkowym zacięciem, niebieskim serem
pleśniowym, owocem granatu, pestakami słonecznika i dipem miodowo musztardowym
Pieczywo, masło

69.99,-
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Barszcz czerwony z uszkami z kapusta i grzybami leśnymi
Barszcz z pasztecikiem wigilijnym
Barszcz czerwony czysty
Świąteczna zupa grzybowa z łazankami
Krem z borowików z groszkiem ptysiowym
Zupa rybna z grzankami

200ml
250 ml
250 ml
300ml
250ml
300ml

9.99,11,99,4.99,8.99,8.99,8,99,-

Karp świąteczny panierowany dzwonki
Karp świąteczny panierowany filet
Filet karpia w migdałach smażonych
Pstrąg pieczony w piecu
Filet dorsza atlantyckiego smażony
Łosoś w piecu pieczony z masełkiem i cytryną
Pierogi z kapusta i grzybami
Uszka wigilijne

100 gr.
100 gr.
100 gr.
250 gr.
100 gr.
100 gr.
6 szt.
6 szt.

13.99,17.99,19.99,24.99,24.99,24.99,17.99,8.99,-

Kapusta z grzybami
Kapusta z grochem
Ziemniaki
Kasza gryczana z cebulką
Kompot z owoców suszonych

250 gr.
250 gr.
200 gr.
200 gr.
200 ml

7.99,5.99,4.99,4.99,4.99,-

Makówki
Rolada makowa z ciasta drożdżowego
Pierniki korzenne
Ciasto pieczone (sernik, makowiec, z owowcami)

200 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

6.99,6.99,5.99,6.99,-

Filet karpia światecznego w galarecie
Filet karpia światecznego po żydowsku
Filet karpia światecznego w warzywach
Filet karpia światecznego po staropolsku z grzybami i śliwkami
Pstrąg w szklistej galarecie w całości
Carpaccio z łososia ze śliwkami na musie z żurawiny
Ryba po grecku
Zestaw śledzików /w oliwie z cebulką, marynarskie, w musie jogurtowym/
Kulki rybne w zalewie na kwaśno
Rolmopsiki
Tartinka dekoracyjna z łososiem wędzonym i kawiorem
Łosoś atlantycki nadziewany w całości w auszpiku
Szczupak nadziewany w całości

150 gr.
150 gr.
150 gr.
150 gr.
200 gr.
100 gr.
150 gr.
200 gr.
200 gr
100 gr.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

14.99,14.99,14.99,15.99,24.99,18.99,14.99,12.99,12.99,12.99,4.99,399,299,-
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Kanapki dekoracyjne z łososiem wędzonym, serkiem śmietankowym i roszponką
Kanapki dekoracyjne z pastą tuńczykową, warzywami, orzeszkami pini
Tartinki z serkiem miętowo koperkowym, zielonym ogórkiem i karpiem
Francuskie Crepe ze szpinakiem i suszonymi włoskimi pomidorami
Crepe z wędzonym łososiem, avocado i pazmezanem
Szaszłyk koktajlowy z pomidorkiem koktajlowym, serem i oliwkami
Szaszłyk koktajlowy z serem pleśniowym. winogronem, cukinią
Koktajl z krewetek z anansem i dipem jogurtowym
Babbeczki ptysiowe z musem borowikowym
Cukinia nadziewana sałatką jarzynową
Łosoś w cieście francuskiem na szpadlach
Krewetka Black Tiger Max na sałatce owocowej z chilli

12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.
4szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
100 gr.
100 gr.

59.99,59.99,49.99,49.99,49.99,12.99,12.99,12.99,14.99,14.99,15.99,19.99,-

Sałatka świąteczna
Makaron pene trio, oliwki nadziewane zielone, pomidorki koktajlowe, deszcz sera
żółtego, mix sałat włoskich, świeże zioła, tuńczyk

1 misa

59.99,-

Sałatka śnieżna
1 misa
Szpinak świezy z łososiem wędzonym z limonkowym zacięciem, niebieskim serem
plesniowym, owocem granatu, pestakami słonecznika i dipem miodowo musztardowym

59.99,-

200 ml
200 ml
1l
200 ml

4.99,4.99,9.99,4.99,-

Woda mineralna gazowana / niegazowana
Pepsi, 7UP, Mirinda
Sok 100% Toma
Kawa, Herbata

Wino białe wytrawne ,
Wino białe wytrawne , francuskie

butelka
butelka

49.99,119.99,-

