Świąteczny Catering dla firm i Gości indywidualnych
Przystawki zimne do wyboru:
Filet ze szczupaka z bakaliami
Ryba po grecku
Pstrąg w galarecie
Rolada z sandacza z szyjkami
rakowymi
Karp po żydowsku z migdałami i rodzynkami
Marynowany w warzywach filet ze śledzia bałtyckiego z trzema sosami
Karp w galarecie
Śledzie na trzy sposoby
Łosoś marynowany w białym winie, zielonym pieprzu i warzywach
Sałatka ziemniaczana z czerwoną cebulą
Sałatka śledziowa z zielonym pieprzem
Sałatka jarzynowa ze szparagami w szynce
Desery
Makowiec z bakaliami, Świąteczny piernik
Strudel jabłkowy, Kutia

Cena zestawu (6 przekąsek + wybór deserów) 30zł.
Cena zestawu (10 przekąsek + wybór deserów) 45zł.
Ceny obejmują jednorazową zastawę stołową w niezbędnych ilościach.

[Wpisz tekst]

W połączeniu z przekąskami i deserami proponujemy gorące dania serwowane w formie bufetu:1 zupa+1
danie główne do wyboru
Zupy:
Aromatyzowana zupa z grzybów leśnych na oleju rzepakowym
z łazankami
Zabielany barszcz czerwony
Dania główne:
Ręcznie lepione pierogi z kapustą i grzybami
kraszone olejem lnianym
Filet z karpia na kapuście postnej z grochem i ziemniakami
Filetowany pstrąg potokowy smażony serwowany z risotto pomidorowym
i gotowanymi brokułami
Sola gotowana w białym winie, imbirze, serwowana z białymi szparagami
i gotowaną kalarepą, plastrami gotowanych ziemniaków
i glazurowaną marchewką
Cena zestawu (6 przekąsek + desery + bufet gorący) z obsługą 65 zł.
Cena zestawu (10 przekąsek + desery + bufet gorący) z obsługą 80 zł.
Cena zestawu: zupa, danie główne, wybór deserów 50 zł.
Ceny zestawu z bufetem gorącym obejmują zastawę porcelanową i sztućce platerowe
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Napoje:
Tradycyjny kompot wigilijny
z suszonych owoców- gratis
Zestaw I – gazowana i niegazowana woda mineralna,
kawa oraz herbataz dodatkami
10 zł./1 os.
Zestaw II – soki pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy, pomidorowy,
Coca Cola, Fanta, Sprite, tonic, gazowana i niegazowana woda mineralna,
kawa oraz herbata z dodatkami
17 zł./1 os.
Zestaw III – wino białe i czerwone, sok pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy, pomidorowy, Coca Cola,
Fanta, Sprite, Tonic, gazowana i niegazowana woda mineralna, kawa
oraz herbata z dodatkami
39 zł./1 os.
Wszystkie podane ceny są skalkulowane dla min 15 Gości.
Podane ceny są cenami netto.
Pragniemy również zaznaczyć, iż jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie
z Państwa strony, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.
Nasze menu jest tylko propozycją i jeżeli nie jest dla Państwa
satysfakcjonujące prosimy o kontakt,
wówczas przygotujemy zestaw dostosowany do Państwa oczekiwań.
Zamówienia przyjmowane są pod numerem telefonu: 22 783 71 10 lub mailowo: kontakt@willazagórze.pl
Dostawa dań w promieniu 10 km od Willi Zagórze gratis.
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