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Oferta Catering Service
Nasza firma Catering Service specjalizuje się w dostarczaniu
Obiadów, przekąsek, kanapek do firm, biur.
Dobre składniki to podstawa dobrego smaku, dlatego współpracujemy z najlepszymi
zaufanymi dostawcami.
Nawiążemy współpracę z najbardziej wymagającymi klientami.
Gwarantujemy krótki czas dowozu.

Oferta finger food
Półmisek finger food ( 30 szt. / 105,00 zł )
Tartaletki ze szpinakiem i serem feta
Tortilla meksykańska
Tiftelki

Koreczki różne smaki
Roladki z zielonego ogórka
Słupki warzywne z dipem
Kulki serowe
Kurczaczki w sezamie
Mini kofty
Łódki z selera
Muszle makaronowe faszerowane pastą z suszonych pomidorów
Faszerowane, marynowane papryczki
Jaja z pastą z awokado
Półmisek finger food ( 30 szt. / 120,00 zł )
Mini roladki
Mini sałatka caprese
Śliwka węgierska owijana szynką parmeńską
Pumpernikiel z łososiem wędzonym
Mini vol – au –venty faszerowane
Krewetki z dipem
Melon z kurczakiem
Melon w szynce parmeńskiej
Mini szaszłyki caprese
Mini szaszłyki z arbuzem i serem feta
Róże z łososia
Tartaletki z szynką, serem i salami
Półmisek finger food ( 30 szt. / 180,00 zł )
Tatar z łososia z kaparami
Roladki z ogórka z serem feta i kawiorem
Tartaletki z pastą z sera Roquefort
Figi z kozim serem i rozmarynem
Mini szaszłyki z wędzonego pstrąga z limonką i orzechami
Mini szaszłyki z krewetek imbirowo- paprykowych i melona
Mini sałatka z indyka i sera
Mini sałatka z kurek i szpinaku
Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym
Mini kofty z mięsa wołowego
Grillowany indyk z boczkiem i sosem BBQ
Mini bruschetta z pomidorami i oliwkami

Deski serów ( 8 os. / 80,00 zł )
Sery żółte, mimolette, pleśniowe, wędzone, oscypki
Deski mięs pieczonych ( 8 os. / 90,00 zł )
Półmiski mięs pieczonych
schab ze śliwką i morelą, indyk rolowany z warzywami,
karczek szpikowany czosnkiem, roladka wieprzowa z mięsem mielonym i pieczarkami

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji
Patrycja Bartoszek
Manager Catering Service
Tel. 606 943 233

