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Oferta Catering Service
Zorganizujemy dla Państwa szkolenia, konferencje, imprezy firmowe,
śniadania i lunche biznesowe, eventy na salach i w plenerze.
Jesteśmy profesjonalistami, dla których organizacja konferencji, szkoleń oraz innych eventów
to praca i jednocześnie pasja.

Oferta spotkań firmowych, eventów
Przywitanie aperitifem
5,00 zł / os.
Przystawka
Grzanki pełnoziarniste z łososiem wędzonym

8,00 zł / os.
Uroczysta kolacja ( 2 porcje mięsa na os.)
Sakiewka wieprzowa faszerowana porem i boczkiem,
Filet z kurczaka po parysku ze szpinakiem,
Roladki drobiowe z suszonymi pomidorami i mozzarellą
Mini kluseczki
Ziemniaki z wody
Bukiet surówek
Kapusta biała zasmażana
Kapusta czerwona na ciepło z boczkiem
Sos pieczeniowy
Sos śmietanowo - tymiankowy
35,00 zł / os.
Deser
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi na sosie czekoladowym
7,00 zł / os.
Zimna płyta
Półmiski mięs pieczonych ( schab ze śliwką i morelą, indyk rolowany z warzywami,
karczek szpikowany czosnkiem, roladka wieprzowa z mięsem mielonym i pieczarkami )
Półmiski wędlin
Półmiski serów żółtych i pleśniowych
Tymbaliki drobiowe
Śledź w zalewie korzennej
Śledź z cebulką w oleju
Tartaletki
Tortille
Tiftelki
Mix sałat w sosie vinegrette
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Pieczywo szwajcarskie i masło
40,00 zł / os.
Kolacja gorąca ( jedna do wyboru )
Ragout drobiowe z serem i szczypiorkiem

Bogracz
Strogonov
Barszcz z krokietem/ pasztecikiem
12,00 zł / os.
Napoje zimne
Soki owocowe ( dwa rodzaje )
1 l /os. podawane w dzbankach
( pepsi, mirinda, 7 up )
Podawane w butelkach 1l
15,00 zł / os.
Napoje gorące bez limitu
Kawa
Herbata
10,00 zł / os.
Dodatkowe atrakcje

Zabawa w stylu Casino Royal
Profesjonalne stoły do gry, krupierzy, banknoty do gry, żetony
Cała oprawa tematyczna
Zabawa z Dj
lub
zabawa na świeżym powietrzu
Paintball, Bugi, gokarty, park linowy

Eventy tematyczne :
Retro party, plastik fantastik ( PRL), dres party, itp.

Cena do uzgodnienia
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji
Patrycja Bartoszek
Manager Catering Service
Tel. 606 943 233

