Zapraszamy do korzystania z usług cateringowych na spotkania z okazji świąt
Wielkanocnych
Przedstawiamy przykładowe warianty.
Zachęcamy do zapytań

OFERTA I MENU WIELKANOCNE
Wariant I
35zł netto/os. 37,80zł brutto/os.
4 przekąski zimne
2 sałatki
Deser
46zł netto/os. 49,68zł brutto/os.
1 danie ciepłe
4 przekąski zimne
1 sałatka
Deser

Wariant II
55zł netto/os. 59,40zł brutto/os.
2 dania ciepłe
5 przekąski zimne
2 sałatki
Deser

Dania ciepłe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Żurek wielkanocny z białą kiełbaską i jajkiem
Barszcz czerwony zabielany z jakiem i mięskiem pieczystym
Krokiety z mięsem + barszcz czerwony
Biała kiełbasa pieczona
Karkówka pieczona z sosem chrzanowym
Karkówka pieczona z sosem myśliwskim
Schab pieczony w sosie chrzanowym

8. Zraziki w sosie staropolskim

Przekąski zimne
1. Jajka faszerowane kawiorem
2. Jajka faszerowane tuńczykiem
3. Jaka faszerowane pastą z makreli
4. Jajka faszerowane pieczarkami
5. Jaka faszerowane pastą z kurczaka
6. Jajka bajeczne (faszerowane kolorowymi pastami)
7. Jajka w sosie szczypiorkowym, tatarskim, koperkowym
8. Jajka tradycyjne w majonezie
9. Kanepeczki bankietowe z jasnego i ciemnego pieczywa bogato zdobione
10. Ryba po grecku
11. Półmisek mięs pieczonych : schab karkowy lub\i środkowy, szynka, boczek
(marynata i pieczenie przez Aguila) , wędlin oraz pasztetów z dodatkami (chrzan,
ćwikła)
12. Deska serów
13. Schab po warszawsku
14. Koreczki z przepiórczego jaja z serem i pomidorkiem koktajlowym
15. Koreczki mięsno-warzywne lub\ serowo-warzywne
16. Koreczki z łososiem
17. Kurczak a’la frytki z sosem szczypiorkowym
18. Kurczak tandori z sosem tzatzyki
19. Tymbaliki (galaretki) z kurczakiem
20. Tymbaliki (galaretki) z łososiem
21. Babeczki z kurczakiem i żurawiną
22. Babeczki z białym serkiem i łososiem
23. Ruloniki z łososia ze szparagami
24. Roladki ze szpinaku z łososiem i białym serkiem
25. Roladki naleśnikowe ze szpinakiem i łososiem
26. Roladki z cukinii z mięsem
27. Szparagi w szynce parmeńskiej
28. Ruloniki z szynki z twarożkiem
29. Krakersy z pastami (pieczarkowa, łosiowa, kawiorowa)
30. Śledź w oleju z cebulką
31. Śledź pod pierzynką
32. Śledź po kaszubsku
33. Warzywa karmelizowane z sosem awokado

Sałatki
1. Jarzynowa
2. Hawajska

3. Pieczarkowa
4. Z tuńczykiem
5. Chińska z kurczakiem
6. Orio z szynką
7. Gyros
8. Grecka
9. Mix sałat z serem pleśniowym i gruszką
10. Ziemniaczana z salami i czosnkiem
11. Kurczak wędzony ze słonecznikiem
12. Kurczak wędzony z porem

Desery
1. Zestaw ciast świątecznych własnego wyrobu
2. Mini ptysie, mini eklerki oraz mini babeczki z budyniem i owocami
3. Owoce filetowane

Oferta zawiera także:
 Dodatki: Jajka do podziału podczas życzeń oraz pieczywo
 Pełen sprzęt cateringowy (podgrzewacze, zastawa, obrusy)
 Świąteczną dekoracje stołu
 Transport

