OFERTA WIELKANOCNA
ZESTAW 1
Wybór jaj
cząstki jaj z solą i pieprzem
jaja obsmażane w skorupkach
jaja garnirowane:
szpinakiem, łososiem, pastą z sardynek,
paluszkiem krabowym i krewetką

Zimne przekąski
tymbaliki drobiowe z warzywami i jajem
terrine rybna z sandacza z warzywami
rolada z kaczki z bakaliami
pieczony schab ze śliwką i morelą
rolada z kurczaka kukurydzianego z grillowaną papryką i
fasolką szparagową
karkówka szpikowana słoniną i czosnkiem
pasztet staropolski glazurowany galaretką porzeczkową
Bufet sałatkowy
sałatka ziemniaczana z jajkiem i chrustem z boczku z sosem chrzanowym
tradycyjna sałatka jarzynowa
mix sałat z pieczonym łososiem z sosem musztardowo-miodowym z koprem
pieczywo bankietowe
Bufet ciepły
żurek świąteczny z suszonymi grzybami
szynka pieczona z goździkami w sosie śliwkowym
pieczona biała kiełbasa z majerankiem na kapuście z pomidorami
Ciasta
mazurek świąteczny
baba wielkanocna
sernik
Koszt zestawu dla 1 osoby 75,00 PLN netto. (min. wielkość zamówienia 20 zestawów).
Zestaw zawiera:
3 porcje jajka, 3 zimne przekąski, 2 porcje sałatki, porcję żurku, porcję dania ciepłego,
2 porcje ciasta
Cena powyższego zestawu zawiera dostawę jedzenia, zastawę, sztućce.

ZESTAW 2
Wybór jaj
cząstki jaj z solą i pieprzem
jaja z sosem tatarskim
jaja garnirowane:
szpinakiem, łososiem, pastą z sardynek,
paluszkiem krabowym i krewetką
Zimne przekąski
rolada z kurczaka zagrodowego z grzybami
roladki z szynki z farszem chrzanowym
terrine z sandacza pod delikatną galaretką
karkówka pieczona w przyprawach korzennych
pieczona szynka z karmelizowaną morelą
pasztet staropolski z marynatami
Bufet sałatkowy
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka z tuńczykiem i jajkiem
sałatka śledziowa
pieczywo bankietowe
Bufet ciepły
żurek świąteczny z suszonymi grzybami
pieczona biała kiełbasa z majerankiem na kapuście z pomidorami
Ciasta
mazurek świąteczny
baba wielkanocna
sernik
Koszt zestawu dla osoby 65,00 PLN netto (min. wielkość zamówienia 20 zestawów).
Zestaw zawiera:
2 porcje jajka, 3 zimne przekąski, 2 porcje sałatki, porcję żurku, porcję dania ciepłego,
2 porcje ciasta

Cena powyższego zestawu zawiera dostawę jedzenia, zastawę, sztućce.

ZESTAW 3 (BEZMIĘSNY)
Wybór jaj
cząstki jaj z solą i pieprzem
jaja obsmażane w skorupkach
jaja garnirowane:
szpinakiem, łososiem, pastą z sardynek,
z krewetką królewską

Zimne przekąski
terrine serowa z oliwkami
terrine z sandacza pod delikatną galaretką
marynowany łosoś na sałatce ziemniaczanej
tymbaliki rybne z jajkiem
Bufet ciepły
kremowa zupa chrzanowa
Bufet sałatkowy
sałatka kalafiorowa z jajkiem i pomidorem
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka śledziowa z pieczarkami
pieczywo bankietowe
Ciasta
mazurek świąteczny
baba wielkanocna
sernik
Koszt zestawu dla osoby 59,00 PLN netto (min. wielkość zamówienia 20 zestawów).
Zestaw zawiera:
3 porcje jajka, 3 zimne przekąski, 2 porcje sałatki, porcję żurku, 2 porcje ciasta

Cena powyższego zestawu zawiera dostawę jedzenia, zastawę, sztućce.

ZESTAW 4 (BEZMIĘSNY)
Wybór jaj
cząstki jaj z solą i pieprzem
jaja ze szpinakiem
jaja z łososiem
jaja z pieczarkami
jaja z sosem tatarskim
jaja obsmażane w skorupkach
Wybór kanapek wielkanocnych
z jajkiem i kawiorem
z pstrągiem i koperkiem
z tatarem z łososia z kaparem
z serem camembert i żurawiną
z jajkiem i anchois
Bufet sałatkowy
sałatka z kaszy bulgur z warzywami i jajkiem
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka śledziowa
pieczywo bankietowe
Ciasta
mazurek świąteczny
baba wielkanocna
sernik
Koszt zestawu dla osoby 39,00 PLN netto (min. wielkość zamówienia 20 zestawów).
Zestaw zawiera:
3 porcje jajka, 3 kanapki, 2 porcje sałatki, 2 porcje ciasta

Cena powyższego zestawu zawiera dostawę jedzenia.
Dodatkowo możemy zapewnić kompletną zastawę porcelanową w cenie 5,00 zł netto/os

ZESTAW 5
Wybór jaj
cząstki jaj z solą i pieprzem
jaja z majonezem
jaja z pieczarkami
jaja z pastę z sardynki
Zimne przekąski
rolada z kurczaka z grzybami
roladki z szynki z farszem chrzanowym
karkówka pieczona w przyprawach korzennych
schab z morelą i śliwką
pasztet staropolski z żurawiną
Bufet sałatkowy
sałatka z kaszy bulgur z warzywami i jajkiem
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka śledziowa
pieczywo bankietowe
Ciasta
mazurek świąteczny
baba wielkanocna
sernik
Koszt zestawu dla osoby 32,00 PLN netto (min. wielkość zamówienia 20 zestawów).
Zestaw zawiera:
2 porcje jajka, 3 zimne przekąski, 2 porcje sałatki, 1 porcje ciasta

Cena powyższego zestawu zawiera dostawę jedzenia.
Dodatkowo możemy zapewnić kompletną zastawę porcelanową w cenie 5,00 zł netto/os

