Wigilia 2012,
Oferta ogólna (wybór potraw wraz z cenami do samodzielnego
komponowania menu)
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenie mamy
przyjemność przedstawić Państwu naszą propozycję tradycyjnych dań
wigilijnych.
Realizujemy zamówienia tak firmowe jak i zlecenia prywatne.
Zapewniamy pełną zastawę stołową oraz obsługę kelnerską.
Zamówione przez Państwa potrawy dowozimy we wskazane miejsce
(dowóz na terenie Warszawy gratis),
W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt telefoniczny
bądź mailowy.
Zachęcamy także do zapoznania się z naszymi gotowymi propozycjami menu
wigilijnych, staraliśmy się skomponować nasze propozycje tak aby na stole
wigilijnym nie zabrakło tradycyjnych przysmaków kuchni polskiej ale
również zaczerpnęliśmy inspiracji z kuchni świata.

Oferta świąteczna
Zupy postne (świąteczne) (porcja 250 ml.)
Wigilijna zupa grzybowa z makaronem domowym 9,90 zł.
Zupa z grzybów świeżych z ziemniakami i zacierkami 9,90 zł.
Zupa rybna z pulpecikami z dorsza i natką pietruszki 9,00 zł
Postny Barszcz wigilijny z uszkami lub krokiecikiem 8,00 zł.
Barszcz czerwony czysty (porcja 200 ml.) 6,00 zł.

Dania z kapustą
Kapusta z grzybami (porcja 150 g.) 7,00 zł.
Pierogi z kapustą i grzybami (porcja 8 sztuk) 15,00 zł.
Krokiety z kapustą i grzybami (porcja 2 sztuki) 9,00 zł.
Uszka z kapustą i grzybami suszonymi (porcja 8 sztuk) 7.00 zł.
Kapusta zawijana w cieście francuskim

Dania rybne
Karp smażony sote (porcja 150 g.) 12,00 zł.
Karp lub mintaj smażony w cieście naleśnikowym (porcja 150 g.) 11,00 zł.
Sola smażona w panierce (porcja 180 g.) 14,00 zł.
Wszystkie przekąski poniżej podajemy na półmiskach lub paterach 5 lub 10 porcji

Karp pod galaretę(półmisek 10 osób) 70,00 zł.
Karp po żydowsku (półmisek 10 osób) 75,00 zł.
Ryba po grecku (półmisek 8 osób) 70,00 zł.
Galaretki rybne na sałacie (półmisek 12 osób) 60,00 zł.
Roladki rybne z warzywami w galarecie (półmisek 12 porcji)95,00 zł.
Roladki z łososia z musem chrzanowym i kaparami (półmisek 12 porcji)75,00
zł.
Sandacz ze szparagami w majonezie (półmisek 10 osób) 79,00 zł.
Pstrąg w migdałach (półmisek 10 osób) 73,00 zł.
Śledź po sułtańsku(półmisek 10 osób) 55,00 zł.
Śledź pod pierzynką (półmisek 10 osób) 65,00 zł.
Śledź w oleju (półmisek 10 osób) 52,00 zł.
Śledź w śmietanie (półmisek 10 osób) 55,00 zł.
Śledź po kaszubsku (półmisek 10 osób) 55,00 zł.
Śledź w sosie jogurtowym (półmisek 10 osób)52,00 zł.

Dania jarskie, sałatki
Jaja pod majonezem ze szczypiorkiem (cena za sztukę) 2,60 zł.
Jaja z pastami smakowymi i bakaliami (cena za sztukę) 2,90 zł.
Jaja z kawiorem i anchois dekorowane cytryną i koprem (cena za sztukę) 3,00
zł.
Sałatki serwowane w misach ok. 2 kg
Sałatka owocowa 58,00 zł.
Sałatka jarzynowa 55,00 zł.
Sałatka śledziowa 56,00 zł.
Sałatka ziemniaczana 54,00 zł
Sałatka szopska z oliwkami i serem feta 60,00 zł.
Sałatka z tuńczykiem i kaparami 60,00 zł.

Ciasta
wyroby domowe przyrządzane specjalnie na Państwa zamówienie
Makaron z makiem

Kutia
Makowiec
Sernik świąteczny
Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną
Murzynek z orzechami i polewą czekoladową
Ciasto marchewkowe
Kompot świąteczny z suszu
Zaproponowane ciasta są wyrobami własnymi (domowymi) robionymi specjalnie na Państwa
życzenie.
Firma cateringowa Garden Party catering oprócz ofert świątecznych,
wigilijnych proponuje Państwu również menu na inne okazje, menu staropolskie,
potrawy kuchni włoskiej, greckiej, płytę zimną, płytę gorącą, przekąski,
przystawki zimne, przekąski gorące, zupy, dania główne, mięsne, ryby, potrawy
jarskie, sałatki, ciasta, surówki, ciasteczka, desery
W ofercie Posiadamy: lunch dla firm, przerwa kawowa, Finder foods,
poczęstunek koktajlowy, menu bankietowe, obiady pracownicze, posiłki
regeneracyjne, tartinki, kanapki, itp.

