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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 kanapkowa
Półmisek klasyczny (1,50 zł /szt.)
Kanapki z szynką, ogórkiem, rzodkiewką
Kanapki z salami, zielonym ogórkiem, papryką
Kanapki z serem żółtym, ogórkiem, pomidorkiem koktajlowym

Półmisek włoski ( 2,00 zł / szt. )
Kanapki z szynką parmeńską, pomidorem suszonym i rukolą
Kanapki z salami pepperoni, papryką i ogórkiem zielonym
Kanapki z serem mozzarella, pomidorem koktajlowym i świeżą bazylią
Półmisek hiszpański ( 2,00 zl/ szt. )
Kanapki z kiełbasą chiorizo, paprykowe pesto, oliwkami
Kanapki z salami pepperoni, serem mozzarella, papryczką chilli
Kanapki z pastą z tuńczyka, oliwki zielone, kiełki rzodkiewki

Półmisek śródziemnomorski (2,50 zł / szt. )
Kanapki z wędzonym łososiem, ser pleśniowy, pomidorki koktajlowe
Kanapki z piersią z kurczaka, parmezanem, kiełki lucerny
Kanapki z serem pleśniowym, orzechami włoskimi, winogronem

Oferta finger food
Deski serów ( 8 os. / 60,00 zł )
Sery żółte, mimolette, pleśniowe, wędzone, oscypki
Deski mięs pieczonych ( 8 os. / 80,00 zł )
Półmiski mięs pieczonych
schab ze śliwką i morelą, indyk rolowany z warzywami,
karczek szpikowany czosnkiem, roladka wieprzowa z mięsem mielonym i pieczarkami

Półmisek finger food ( 30 szt. / 60,00 zł )
Tartaletki ze szpinakiem i serem feta
Tortilla meksykańska
Tiftelki
Ptysie nadziewane pastami
Koreczki różne smaki
Mini roladki
Śliwka węgierska owijana szynką parmeńską
Pumpernikiel z łosiem wędzonym
Mini vol – au –venty
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji
Patrycja Bartoszek
Manager Catering Service
Tel. 606 943 233

