
Catering Komunie/Chrzciny 2020 

o Zamówienia przyjmujemy na mail osadadebowo@gmail.com lub telefonicznie 604066186,  

na 2 tygodnie przed datą przyjęcia. 

o Płatność za całość pobierana w formie zaliczki przelewem w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. 

o Minimalne zamówienie 600zł. Odbiór własny lub możliwy transport po uzgodnieniu kosztów. 

Menu  I 

ZUPA 

Rosół z makaronem 

DANIE GŁÓWNE 

Roladki z kurczaka z suszonymi pomidorami i serem pleśniowym w sosie tymiankowym 

Kluski śląskie 

Surówka z białej kapusty 

BUFET DESEROWY 

Ciasta własnego wypieku: sernik, szarlotka, 3Bit, rolada śmietanowa 

Cena pakietu – 70zł brutto za osobę 

  

Menu II 

ZUPA 

Krem z pomidorów 

DANIE GŁÓWNE 

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 

Pierś z kurczaka faszerowana grillowanymi warzywami w sosie tymiankowym 

Ziemniaki opiekane/Kopytka 

Surówka z białej kapusty 

Surówka z marchewki 

BUFET ZIMNY 

Wędliny i mięsa pieczone 

Schab po warszawsku 

Wybór pasztetów 

Jajka faszerowane 

Śledź po polsku z cebulką w oleju 

Sałatka jarzynowa 
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Sałata z fetą i oliwkami 

Pieczywo 

BUFET DESEROWY 

Ciasta własnego wypieku: sernik, szarlotka, 3Bit, rolada śmietanowa 

Cena pakietu – 95 zł brutto za osobę 

  

Menu III 

ZUPA 

Staropolski żur z kiełbasą i jajkiem 

DANIE GORĄCE 

Pieczona karkówka w sosie z zielonego pieprzu 

Ryba z pieca z sosem z zielonego groszku 

Kopytka/Puree ziemniaczane  

Surówka z białej kapusty 

Surówka z warzyw sezonowych 

BUFET ZIMNY 

Wędliny i mięsa pieczone 

Schab po warszawsku 

Wybór pasztetów 

Pieczarki faszerowane 

Śledź po polsku z cebulką w oleju 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka gyros 

Pieczywo 

BUFET DESEROWY 

Ciasta własnego wypieku: sernik, szarlotka, 3Bit, rolada śmietanowa 

Cena pakietu – 105zł brutto za osobę 

  

 



Menu IV 

ZUPA 

Rosół z makaronem 

DANIE GORĄCE 

Zrazy wołowe zawijane w sosie pieczeniowym 

Pierś z kurczaka w sosie kurkowym 

Ziemniaki opiekane/Kopytka 

Surówka z białej kapusty 

Sałatka z buraczków 

BUFET ZIMNY 

Wędliny i mięsa pieczone 

Schab po warszawsku 

Wybór pasztetów 

Jajka faszerowane 

Śledź po polsku z cebulką w oleju 

Sałatka jarzynowa 

Sałata z fetą i oliwkami 

Pieczywo 

BUFET DESEROWY 

Ciasta własnego wypieku: sernik, szarlotka, 3Bit, rolada śmietanowa 

GORĄCY BUFET 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Pierogi ruskie 

Pierogi z mięsem 

Barszczyk czerwony 

Cena pakietu – 120zł brutto za osobę 

 

Potrawy możemy przygotować: 
na półmiskach porcelanowych – kaucja za wypożyczenie wynosi 100 zł 
w pojemnikach jednorazowych. Koszt to: 

▪ taca – 3,50 zł /1 szt. 

▪ taca duża – 5,50 zł /1 szt. 

▪ pojemnik na sałatkę – 3,50 zł /1 szt. 

▪ pojemnik na zupę – 1,50 zł /1 szt. 

▪ pojemnik duży na zupę – 4 zł /1 szt. 

▪ pojemnik duży zbiorczy na danie główne – 4 zł /1 szt. 


