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Biszkopt szpinakowy z nadzieniem serowo-łososiowym                 
Carpaccio z łososia                                                                                 
Łosoś marynowany na pierzynce chrzanowej                                   
Łosoś w galarecie                                                                                  
Naleśniki z łososiem, mascarpone i salsą                                        
Pstrąg w galarecie                                                                                    
Śledź po kartusku lub w oleju lub w śmietanie lub po tatarsku
Kanapka z łososiem          
 
 
 
Drobiowy rarytas zawijany w boczku                                             
Kaczka faszerowana (x 20 porcji)                                                                 
Rolada z kurczaka                                                                                
Piramidki drobiowe                                                                                   
Sałatka meksykańska                                                                       
                                                                 
 
 
Jajko w szynce z sałatką                                                                         
Karkówka pieczona                                                                                     
Półmisek wędlin wiejskich                                                                                                
Rolada wieprzowa                                                                                     
Roladki z polędwiczek wieprzowych z serem dor blue                          
Schab na dziko lub z chrzanem lub ze śliwką                                        
 

ZIMNE PRZEKĄSKI
propozycje

 
RYBNE

DROBIOWE

WIEPRZOWE

porcja (ceny netto/brutto)
 

(50g) 11,11 zł/12,00 zł
(50g) 13,88 zł/15,00 zł
(50g) 13,88 zł/15,00 zł
(50g) 13,88 zł/15,00 zł

(110g) 13,88 zł/15,00 zł
(50g) 9,26 zł/10,00 zł

(50g) 5,55 zł/6,00 zł
(70g) 7,40 zł/8,00 zł

 
porcja (ceny netto/brutto)

 
(50g) 7,87 zł/8,50 zł
(50g) 7,87 zł/8,50 zł
(50g) 7,87 zł/8,50 zł
(50g) 7,87 zł/8,50 zł

(100g) 7,87 zł/8,50 zł
 

porcja (ceny netto/brutto)
 

(180g) 6,02 zł/6,50 zł
(50g) 7,87 zł/8,50 zł

(300g) 55,55 zł/60,00 zł
(50g) 7,87 zł/8,50 zł
(50g) 7,87 zł/8,50 zł
50g) 7,87 zł/8,50 zł
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ZIMNE PRZEKĄSKI
propozycje

 
WEGETARIAŃSKIE

  FINGER FOODS 

Sałatka z gruszką, serem pleśniowym i orzechami                       
Sałatka grecka                                                                                       
Sałatka jarzynowa                                                                                  
Warzywa krojone z dipami                                                                                 
Pieczywo i masło                                                                                                  
 
 
 
Tartinki (2 szt.)                                                                                                    
Koreczki (2 szt.)                                                                                                                                                                    
Kanapka
 

 
 
Zestaw 1                                                                                                      
Naleśniki z łososiem wędzonym i mascarpone                                                          
Schab rolowany z musem chrzanowym                                                                      
Pasztet gęsi z żurawiną na pumperniklu                                                                     
 
Zestaw 2                                                                                                     
Mini wraps z musem pomidorowo paprykowym                                                          
Conchiglie z pastą krewetkową                                                                                      
Mini szaszłyki z mozzarelli , pomidorka koktajlowego i ciemną oliwką                    
 
Zestaw 3                                                                                                
Mini szaszłyki z serem pleśniowym ,brzoskwinia i oliwka                                          
Rulonik z szynki parmeńskiej i melona                                                                         
Camembert z kabanosami i winogronami                                                                    

FINGER FOODS | zestawy

 
porcja (netto/brutto)

(100g) 9,26 zł/10,00 zł
(100g) 7,87 zł/8,50 zł
(100g) 6,02 zł/6,50 zł
(50 g) 5,55 zł/6,00 zł

3,70 zł/4,00 zł
 
 

porcja (netto/brutto)
(18g) 4,60 zł/5,00 zł
(48g) 4,60 zł/5,00 zł
(70g) 5,55 zł/6,00 zł

 
 
 
 

zestaw (netto/brutto)
138,89 zł/150,00 zł

(400g) 10 szt
(260g) 10 szt
(320g) 10 szt

 
138,89 zł/150,00 zł

(600g) 10 szt
(350g) 10 szt
(160g) 10 szt

 
138,89 zł/150,00 zł

(160g) 10 szt
(160g) 10 szt
(180g) 10 szt

 


