
PRZYJĘC IA RODZ INNE



PRZYKŁADOWE MENU

Krem pomidorowy z bazylią i śmietanką
Rosół z makaronem domowym i warzywami
Krem z białych warzyw z oliwą truflową

Eskalopki wieprzowe w sosie pieprzowym z orzechami włoskim
Rolowana pierś z kurczaka ze szpinakiem w sosie serowym
Filet z piersi kurczaka zapieczony w sosie warzywnym pod
płatkami migdałów
Indyk faszerowany porem i prażonym słonecznikiem w sosie
szpinakowym
Schab nadziewany suszonymi pomidorami i tymiankiem podany
z sosem pieczeniowym
Aromatyczny gulasz sojowy z warzywami wegańskie
Papryka nadziewana ryżem/kuskusem i warzywami wegańskie

ZUPY :
1 porcja 200 ml /os. do wyboru 1 rodzaj

DANIE GŁÓWNE:
2 porcje / os. (150 g / porcja) do wyboru 2-3 rodzaje



PRZYKŁADOWE MENU

Ziemniaki opiekane w ziołach
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Delikatne chrzanowe puree ziemniaczane
Kluseczki gnocchi
Ryż gotowany z warzywami
Warzywa gotowane na parze
Warzywa grillowane
Surówka z białej lub czerwonej kapusty
Buraczki na ciepło
Surówka z marchewki z ananasem

DODATKI:
3,5 porcji / os. (100 g /porcja) do wyboru 2-3 rodzaje



Lekki tort na bitej śmietanie pokryty masą marcepanową,

Lekki tort na bitej śmietanie pokryty bitą śmietaną

Tort „naked” z bitą śmietana i owocami (100 zł / 1 kg)

Tort bezowy z mascarpone i owocami sezonowymi

TORT
dopasowany do Indywidualnego zamówienia

dowolny kształt oraz smaki (100 zł / 1 kg)

prostokąt (Książka IHS) (90 zł / 1 kg)

(Jasny / ciemny biszkopt do wyboru)

(1 szt. 300 zł) dla ok 20-25 osób

TORT

PROPOZYCJA DODATKOWA



DESER

Sernik
Brownie
Szarlotka brzoskwiniowa
Biszkopt z galaretką i owocami
Kostka marchewkowa
Ciasto Malinowe z bezą
Czekoladowe z wiśniami
Babeczki z kremem na bazie

Babeczki z kremem na bazie

Babeczki z kremem na bazie

Babeczka rafaello
Mini torciki „naked” z malinami lub borówkami
Mini bezy z owocami sezonowymi

DESER: 2 porcje / os. (60 g / porcja)
Wybór Mix ciast i babeczek w papilotach
do wyboru 1-2 rodzaje

serka mascarpone z truskawką

serka mascarpone z malinami

serka mascarpone z borówką



I NFORMACJE

PRZYGOTOWANIE CATERINGU w GN’ach i hotboxaxh
TRANSPORT cateringu lub odbiór własny z Perzyckiej 10, Ławica

W RAMACH CATERINGU OFERUJEMY:

PROPOZYCJA DODATKOWA ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:

Dekoracja stołów

Wypożyczenie mebli

Obsługa kelnerska

Udostępnienie zastawy



KONTAKT

catering@werandafamily.com
catering.werandafamily.com
+48 519 340 881

WerandaCateringEvents


