GARDEN PARTY CATERING
Catering wigilijny,
Oferta świąteczna II
Przyjęcie wigilijne w firmie lub domu. Wybierz najodpowiedniejszą ofertę dla
siebie i zamów, dostarczymy potrawy wigilijne do firmy lub domów prywatnych
na terenie warszawy i okolic. Możliwe są trzy opcie: samo dostarczenie posiłków,
opcja z obsługą, lub ful serwis (dekoracja, obsługa, porcelana, sprzątanie po
przyjęciu)

Propozycja menu wigilijnego II
DANIE GŁÓWNE
Wigilijna kapusta z grzybami (porcja 150g/os)
Karp smażony (możliwość zamiany na solę lub dorsza) (porcja ok. 120g/os)
lub
Pieczeń z szynki w sosie pieczeniowym lub pieczarkowym (porcja ok. 140g/os)
PRZEKĄSKI ZIMNE (220g na osobę)
Ryba po grecku
Koszyczki z ciasta francuskiego z kapustą i grzybami
Łosoś norweski z majonezem i koprem pod galaretą
Roladki z serem i szpinakiem posypane migdałami
Półmisek mięs pieczonych i pasztetów dekorowane piklami
Śledź z cebulką w śmietanie
Śledź po kujawsku (w oliwie z ogórkiem kiszonym i papryką konserwową
Jaja garnirowane z pastami smakowymi
Sałatka nicejska z tuńczykiem i zielonym groszkiem
Tradycyjna sałatka jarzynowa

DODATKI
Pieczywo pszenne, razowe, graham
Masła smakowe

CIASTA
Garden Party Catering
Ul. Gwiaździsta 3
05-123 Chotomów
www.gardenparty.info.pl

GARDEN PARTY CATERING
Makowiec tradycyjny
Baba piaskowa
Ciasto marchwiowe z bakaliami

Koszt netto od osoby: 62,00 zł
(+8% VAT)

Zamówienie świąteczne obejmuje
W cenę powyższego menu świątecznego wliczone zostały:
• wypożyczenie porcelany oraz sztućców
• opłatek
• transport

Jeśli nie trafiliśmy w Państwa gust lub chcieli by państwo
zamówić potrawy których nie ma w naszych menu wigilijne bardzo
prosimy o sugestie, jest możliwość rozszerzenia oferty.
Oferujemy dowóz jedzenia na terenie warszawy i okolic
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.
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