GARDEN PARTY CATERING
Catering wigilijny,

Oferta świąteczna III
Planując poczęstunek wigilijny, komponując menu wigilijne, wigilia w firmie, catering
wigilijny, wybierając potrawy wigilijne nie możecie Państwo przeoczyć naszej oferty,
dowieziemy potrawy świąteczne pod wskazany adres a po przyjęciu zabierzemy nasze
rzeczy, wybierzcie odpowiedni wariant cenowy dla siebie i złóżcie zamówienie

Propozycja menu wigilijnego III
DANIE GŁÓWNE
Zupa grzybowa z makaronem domowym (porcja 250ml)
Wigilijna kapusta z grzybami
Frykadelki z dorsza po żydowsku
Schabik nadziewany śliwkami w sosie migdałowym
(danie główne- porcja ok. 150g/os.)
PRZEKĄSKI ZIMNE (200g na osobę)
Ryba po grecku na sałacie z cząstkami cytryny
Koszyczki z ciasta francuskiego z pieczoną doradą i rozmarynem
Pstrąg w migdałach pod beszamelem
Roladki z łososia z musem chrzanowym i kaparami pod lekką galaretką
Roladki z serem i szpinakiem oprószone migdałami
Półmisek mięs pieczonych i pasztetów dekorowane piklami
Festiwal matiasów na trzy sposoby (w oleju, pod pierzynką tatarską, po kaszubsku z marynatami)
Jaja pod pierzynką z majonezu
Sałatka nicejska z tuńczyka i czerwonej fasoli
Sałatka kubańska z melonem łososiem i oliwkami
Sałatka jarzynowa
Kutia
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
Sernik z kruszonką
Ciasto marchwiowe

Koszt netto od osoby: 78,00 zł
(+8% VAT)
W cenę powyższego menu wliczone zostały:
• wypożyczenie porcelany oraz sztućców
• przygotowanie i dekoracja stołu bankietowego
• opłatek
• transport

Proponujemy catering świąteczny,
dla firm i osób prywatnych, każde menu można dowolnie zmieniać według uznania,
istnieje możliwość rozszerzenia oferty wigilijnej o obsługę oraz dekorację świąteczną,
a także o kącik kawowy.
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.

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

