Catering wigilijny dla klientów indywidualnych
Organizujesz tradycyjną, rodzinną wigilię
i potrzebujesz pomocy w przygotowaniach?
Catering wigilijny dla klientów indywidualnych przygotowany przez
kucharzy Ośrodka Gwarek jest dla Ciebie.
Święta Bożego Narodzenia są ściśle związane z tradycją
zasiadania przy wspólnym stole.
Pyszne tradycyjne dania wigilijne, najlepsze świąteczne potrawy, doskonałe
menu, tradycyjne polskie smaki – to wszystko znajdziecie Państwo w naszej
ofercie przygotowanej specjalnie na Święta Bożego Narodzenia.

Na wigilijny catering proponujemy:
Zupy:

(minimalne zamówienie cztery porcje)

Zupa grzybowa z łazankami
Krem z borowików z grzankami
Barszcz czerwony z uszkami

10 zł/ 250 ml
11 zł/ 250 ml
7 zł/ 250 ml

Pierogi:
Pierogi ruskie
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z kaszą gryczaną i serem
Pierogi ze szpinakiem
Pierogi z mięsem
Pierogi z serem na słodko
Gołąbki z kaszą i kawałkami morszczuka

25,00 zł/kg
27,00 zł/kg
30,00 zł/kg
30,00 zł/kg
30,00 zł/kg
30,00 zł/kg
25,00 zł/kg

Sałatki :
Sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa
Sałatka z tuńczyka

45,00 zł/kg (min. 500g)
60,00 zł/kg (min. 500g)
65,00 zł/kg (min. 500g)
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Ryby:
Karp smażony saute
Karp w galarecie
Śledź w śmietanie po staropolsku
Śledź po japońsku
Filet z soli w sosie greckim
Filet z łososia grillowany z kurkami
Sandacz ze szpinakiem i serem feta
Dorsz w cieście francuskim z porem

15,00 zł/100g (min. 5 porcji)
15,00 zł/50g (min. 5 porcji)
48,00 zł/kg (min. 500g)
53,00 zł/kg (min. 500g)
12,00 zł/100g (min. 500g)
20,00 zł/100g (min. 500g)
26,50 zł/150g(min 5porcji)
24,00 zł/150g(min 5 porcji)

Mięsa:
Zrazik na ostro
Polędwiczki w boczku z serem brie
Dramstiki faszerowane
Karkówka grillowana zapiekana z pieczarkami
Filet drobiowy w cieście francuskim
Kotlet de volaille
Pieczeń z karkówki w ciemnym sosie

16,00 zł/120g(min. 5 porcji)
18,00 zł/120g(min. 5 porcji)
16,00 zł/120g(min. 5 porcji)
20,00zł/150g(min. 5 porcji)
16,00 zł/150g(min. 5 porcji)
16,00 zł/120g(min. 5 porcji)
16,00 zł/120g(min. 5 porcji)

Inne:
Kapusta z grochem
Kluski z makiem
Krokiety z farszem wiejskim
Krokiety z kapustą i grzybami
Kompot z suszonych owoców

35,00 zł/kg (min. 500g)
30,00 zł /kg (min.250 g)
3,00 zł/szt.
3,00 zł/szt.
25,00 zł/1 litr (min.0,5 litr)

Potrawy możemy przygotować:
Na półmiskach porcelanowych – kaucja za wypożyczenie wynosi 30 zł /szt.
W pojemnikach jednorazowych. Koszt to:






taca – 2,50 zł /1 szt.
taca duża – 3,50 zł /1 szt.
pojemnik na sałatkę – 2,50 zł /1 szt.
pojemnik na zupę – 1,00 zł /1 szt.
pojemnik dwudzielny na danie główne – 1,00 zł /1 szt.
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