OFERTA WIGILIA 2020
DLA FIRM
INFORMACJE
Przygotowaliśmy w tym roku 3 opcje do wyboru. Aby świąteczne spotkanie
przebiegło uroczyście dla każdego członka załogi przygotowaliśmy NOWOŚĆ
opcje dodatkowych pozycji w menu w wersji wegetariańskiej oraz wegańskiej.

DOSTAWA
Koszt dostawy w przypadku zamówień od 1000 zł jest zawarty w cenie. Poniżej
1000 zł doliczana jest kwota 35 zł do całości zamówienia.

WYPOSAŻENIE
Posiadamy pełne zaplecze do przygotowania wydarzenia tj stoły, stoły
bankietowe, krzesła, zastawę stołową oraz kawową. Na życzenie oferujemy
również obsługę kelnerską. Wycena zależna jest od ilości zamówienia, ilości osób
oraz elemntów wchodzących w skład zamówienia.

JAK ZAMÓWIĆ?
Zamówić catering można wysyłając wstępny zarys wydarzenia,
wybór menu na biuro@pracowniasmakucatering.pl

KONTAKT
Zachęcamy do kontaktu poprzez
email: biuro@pracowniasmakucatering.pl
tel: 790270598

OFERTA WIGILIA 2020
DLA FIRM

WIGILIA FIRMOWA - OPCJA 1
BUFET ZIMNY

Filet karpia w galarecie z warzywami
Śledź w trzech odsłonach
Ryba po grecku
Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
Mięsiwo pieczone i swojskie wędliny
Sałatka jarzynowa
Sałatka śledź pod pierzynką
Wybór pieczywa

BUFET DESEROWY

Piernik, sernik, szarlotka, makowiec

50 ZŁ BRUTTO/OS

WAŻNE INFORMACJE
Zamówienia realizujemy od 10 osób. Zastawa stołowa porcelanowa + 3 zł/os
Możemy również dodatkowo zapewnić: stoły, obrusy, dekoracje oraz obsługę.
Wycena zależna od ilości osób.

OFERTA WIGILIA 2020
DLA FIRM

WIGILIA FIRMOWA - OPCJA 2

BUFET GORĄCY

Barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami
BUFET ZIMNY

Filet karpia w galarecie z warzywami
Śledź w trzech odsłonach
Ryba po grecku
Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
Mięsiwo pieczone i swojskie wędliny
Sałatka jarzynowa
Sałatka śledź pod pierzynką
Wybór pieczywa
BUFET DESEROWY

Piernik, sernik, szarlotka, makowiec
60 ZŁ BRUTTO/OS
WAŻNE INFORMACJE
Zamówienia realizujemy od 10 osób. Zastawa stołowa porcelanowa + 3 zł/os
Możemy również dodatkowo zapewnić: stoły, obrusy, dekoracje oraz obsługę.
Wycena zależna od ilości osób.

OFERTA WIGILIA 2020
DLA FIRM

WIGILIA FIRMOWA - OPCJA 3
BUFET GORĄCY

Barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami 5 szt/os
BUFET ZIMNY

Filet karpia w galarecie z warzywami
Śledź w trzech odsłonach
Ryba po grecku
Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
Mięsiwo pieczone i swojskie wędliny
Sałatka jarzynowa
Sałatka śledź pod pierzynką
Wybór pieczywa
BUFET DESEROWY

Piernik, sernik, szarlotka, makowiec
70 ZŁ BRUTTO/OS
WAŻNE INFORMACJE
Zamówienia realizujemy od 10 osób. Zastawa stołowa porcelanowa + 3 zł/os
Możemy również dodatkowo zapewnić: stoły, obrusy, dekoracje oraz obsługę.
Wycena zależna od ilości osób.

OFERTA WIGILIA 2020
DLA FIRM

WIGILIA FIRMOWA PREMIUM - OPCJA 4
BUFET GORĄCY
Barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami

Pierogi z kapustą i grzybami 6 szt/os
Łosoś dzwonko pieczony w ziołach lub karp smażony
BUFET ZIMNY
Filet karpia w galarecie z warzywami

Ryba po grecku
Pasztet ze śliwką i pistacjami
Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
Mięsiwo pieczone i swojskie wędliny
Sałatka jarzynowa
Sałatka śledź pod pierzynką
Wybór pieczywa
BUFET DESEROWY

Piernik, sernik, szarlotka, makowiec, kompot z suszu
88 ZŁ BRUTTO/OS
WAŻNE INFORMACJE
Zamówienia realizujemy od 10 osób. Zastawa stołowa porcelanowa + 3 zł/os
Możemy również dodatkowo zapewnić: stoły, obrusy, dekoracje oraz obsługę.
Wycena zależna od ilości osób.

OFERTA WIGILIA 2020
DLA FIRM
DANIA DLA WEGAN ORAZ WEGETARIAN
OPCJA DODATKOWEGO ZAMÓWIENIA DO PAKIETÓW
BUFET GORĄCY

Pierogi z soczewicą i tofu - 10 szt - 30 zł
Seleryba - 10 sztuk - 30 zł
BUFET ZIMNY

Sałatka jarzynowa wegańska - 1 kg - 40 zł
Sojoryba po grecku - 1 kg - 40 zł
Pasztet z ciecierzycy z pieczarkami - 0,5kg - 30 zł
Boczniaki a'la śledzie po kaszubsku wegańskie 0,5 kg - 30 zł
Sałatka wegański gyros - 1kg - 40 zł
Wegańskie tymbaliki z warzywami - 10
sztuk - 40 zł

BUFET DESEROWY

Tofurnik z malinami i praliną (wegetariańskie) - 26' - 45 zł
Kutia - 1kg - 35 zł

WAŻNE INFORMACJE
Przedstawione ilości przy każdej propozycji to minimalna ilość zamówienia.

