
Oferta cateringowa
 

Zestawy  lunchowe  z  deserem

Przystawki  wytrawne  i  słodkie



deserek grysikowo-truskawkowy mini - 4zł/ szt.
deserek czekoladowy mini - 5zł/szt.

deserek tiramisu mini - 5zł/szt.
mini ptysie - 5zł/szt.

muffinki z kremem - 6zł/szt.
babeczka z nadzieniem szarlotkowym - 6zł/ szt.
tarta z kremem (dowolne smaki) - 90zł (całość)

karpatka - 100zł (12 kawałków)
kostka alpejska 120zł (12 kawałków)

malinowa chmurka 120zł (12 kawałków)
szarlotka klasyczna 100zł (12 kawałków)
szarlotka owocowa 110zł (12 kawałków)

sernik Oreo 120zł (12 kawałków)
ciasto Snikers 140zł (12 kawałków)

ciasto czekoladowe 110zł (12 kawałków)
ciasto Financier z malinami 100zł (12 kawałków)

sernik z brownie 100zł (12 kawałków)
sernik klasyczny 100zł (12 kawałków)

beza Pavlova 100zł 
 

 
 
 

na słodko :)



 
bruschetta mini – 3zł/ szt.

koreczki drobiowe z sosem tymiankowym – 3,50zł/ szt.
caprese – 20zł / talerz

pierożek z nadzieniem szpinakowo-pieczarkowym – 3zł/ szt.
talerz wędlin z pieczywem – 50zł/ szt.

jajka faszerowane – 2,50zł/ szt.
tartinki z łososiem – 6zł/ szt.
kanapeczki mini – 2,50zł/ szt.

wrapy naleśnikowe z szynką parmeńską i sosem miodowym – 4zł/ szt.
śledź z sosem musztardowym – 4zł/ szt.

proziaki z masełkiem i twarożkiem – 4 szt/ 10zł
sałatka z kurczakiem i oscypkiem - 60zł/ talerz

sałatka z indykiem i sosem vinegret - 70zł/ talerz
przystawka śledziowa - 5zł/ szt.

sałatki w mini słoiczkach - 4zł/ szt. (jarzynowa, brokułowa, gyros, grzybowa)
volevanty z nadzieniem (paprykowe, brokułowe, łososiowe) - 3zł/ szt.

zawijasy z cukini - 3zł/ szt.
pieczywko sałatkowe - 3zł/ 2szt.

pizzerinki wegetariańskie - 3zł/ szt.
pizzerinki z salami - 4zł/ szt.

 
minimum zamówieniowe - 20 sztuk jednego rodzaju

 

przystawki :)



 rosół z makaronem/ kotlet schabowy/ 
ziemniaki kapusta zasmażana/ szarlotka – 30zł

 
 krem marchewkowy/ kurczak sous vide/

opiekane ziemniaki/ surówka/ tarta z kremem i owocami – 30zł
  

 zupa jarzynowa z ziemniakami/ pulpety wołowo-wieprzowe w sosie własnym/
ziemniaki/ surówka/ ciasto daktylowe – 35zł

 
 consome z kurczakiem i warzywami/ indyk w sosie własnym/

 ziemniaki/ surówka/ ciasto marchewkowe – 35zł
 

 krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym/ łosoś/ 
ryż/ mix sałat z sosem vinegret/ karpatka – 40zł

 
 krupnik/ schab pieczony w sosie własnym/ kasza gryczana/ 

sałatka z buraczków/ ciasto czekoladowe – 40 zł
 

minimum zamówieniowe: 12 zestawów tego samego rodzaju.

zestawy lunchowe :) 
zupa 

drugie danie 
deser



 
Zamówienia przyjmujemy minimum 3 dni wcześniej

 
Email do składania zamówień: menadzer@rodzinka.com.pl
Dodatkowe informacje: tel. 600126537

 
Osoby do kontaktu: Ewelina Gawlik-Olszewska
                                Łukasz Olszewski

 
 
 
 
 
 


