SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się naszą skróconą OFERTĄ ŚWIĄTECZNĄ
wraz z obsługą i dekoracją.
Catering możemy zrealizować w wybranym przez Państwa miejscu
lub w proponowanej przez nas lokalizacji.

KOSZT oraz ilość rodzajów DOSTOSOWANY DO LICZBY OSÓB

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do podesłania zapytania
wraz z datą realizacji, miejscem oraz liczbą osób na
catering@werandafamily.com
Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa wycenę
oraz szerszą propozycję dań do wyboru.

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MENU w FORMIE BUFETU:

ZESTAW III: od 100 zł netto/os.
ZESTAW I: od 70 netto/os.

ZESTAW II: od 75 netto/os.

•Zupa: (1 porcja 200 ml/os.)

Zupa: (1 porcja 200 ml/os.)

Zupa: (1 porcja 200 ml/os.)

•Danie główne: (1,2 porcji 150 g/os.)

Pierogi: (1 porcja 120 g/os.)

Pierogi: (1 porcja 120 g/os.)

•Dodatki ciepłe: (2 porcje 100 g/os.)

Przekąski: (4 sztuki 50 g/os.)

Danie na ciepło: (1,2 porcji 150 g/os.)

•Pierogi: (1 porcja 120 g/os.)

Sałatki: (1 porcja 100 g/os.)

Dodatki ciepłe: (2,5 porcji 100 g/os.)

•Zimne przekąski: (4 porcje 60 g/os.)

Deser: (2 porcje 60 g/os.)

Deser: (2 porcje 60 g/os.)

•Sałatki: (1 porcja 100 g/os.)

Napoje ciepłe i zimne

Napoje ciepłe i zimne

•Deser: (2 porcje 60 g/os.)
•Napoje ciepłe i zimne

SKRÓCONA PROPOZYCJA MENU
Zupa: 200 ml/porcja
Barszcz czerwony z uszkami
Krem borowikowy ze śmietanką
Danie główne: 150 g/porcja:
Karp zapiekany z pieczarkami truflowymi
Filet z łososia duszony w aksamitnym sosie cytrynowym/kurkowym
Dorsz zapiekany z mozzarellą i pomidorami w pikantnym sosie ziołowym
Fileciki drobiowe zapieczone w płatkach migdałów z sosem warzywnym
Rolowana pierś kurczaka z borowikami w sosie pieprzowym
Eskalopki wieprzowe w sosie pieprzowym z orzechami włoskimi
Staropolska rolada wieprzowa z suszonym owocami oraz
aromatycznym czosnkiem
Dodatki: 100 g/porcja:
Buraczki na ciepło
Kapusta zasmażana z grzybami
Czerwona kapusta z jabłkami i suszonymi owocami
Kapusta modra

PIEROGI: 120 g/porcja 3 sztuki okraszane masełkiem i cebulką
•
•
•

Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ruskie
Pierogi z mięsem

ZIMNY BUFET
Przekąski: 60 g/porcja 6 rodzajów do wyboru:
• Ryba po grecku
• Vol – au - vent z wędzonym łososiem z musem serowym oraz kawiorem
• Tatar z łososia na tartince
• Terrina z drobiu z warzywami
• Domowy pasztet z żurawiną
• Schab pieczony na różowo z warzywami julienne
• Grillowana pierś kacza z konfiturą z czerwonej cebuli
• Sakiewka z ciasta francuskiego z farszem grzybowym

Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie są naszą własnością i pochodzą z naszych realizacji

SKRÓCONA PROPOZYCJA MENU
SAŁATY: 100 g/porcja: 2-3 rodzaje do wyboru:

Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka ziemniaczana
Mix sałat z warzywami, żółtą papryką, czerwoną cebulką oraz
oscypkiem
z dodatkiem żurawinowego sosu winegret
Do sałat dodajemy: pieczywo, masło, sos vinaigrette
•
•
•

DESER: Tradycyjne ciasta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Makowiec / Sernik / Szarlotka
Piernik przekładany marmoladą polany czekoladą
Piernik z białym krokantem
Babeczka kajmakowa
Ciastko piernikowe
Muffin piernikowo-korzenny
Roladka makowa w cieście francuskim
Babeczki z masą makową

NAPOJE:
•
•
•
•
•

Kawa
Herbata (czarna, earl grey, owocowa)
Mleczko, cytryna, cukier
Woda niegazowana z owocami
Soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut)

PROPOZYCJA DODATKOWA:
CANDY BAR
PIERNIKOWY BAR
CHOCOLATE BAR
BAR ALKOHOLOWY z profesjonalną obsługą barmańską

Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie są naszą własnością i pochodzą z naszych realizacji

ORGANIZACJA

OFERTA OBEJMUJE TAKŻE:
PRZYGOTOWANIE miejsca odbywania się cateringu,
ustawienie bufetów
DEKORACJĘ świąteczne stołów
ZASTAWĘ porcelanową oraz szklaną
OBSŁUGĘ kelnerską zapewniającą sprawną obsługę
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI podczas imprezy
oraz sprzątniecie bufetu po zakończeniu wydarzenia
TRANSPORT cateringu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie są naszą własnością i pochodzą z naszych realizacji

Z przyjemnością pomożemy Państwu w organizacji
PREZENTÓW:

Bogata oferta WERANDA DELI & GIFTS – UPOMINKI ORAZ PACZKI

