
WELKANOC 2023
DLA  RODZ INY



Barszcz biały
Żurek staropolski
Zupa chrzanowa z aromatyczną kiełbaską jałowcową

Staropolska rolada wieprzowa z suszonymi owocami i czosnkiem 
Polędwiczka wieprzowa w papilotach z boczku w sosie kurkowym
Rolada ze schabu nadziewana suszonymi pomidorami oraz
tymiankiem 
podana z sosem pieczeniowym
Duszona szynka wieprzowa z sosem z suszonych pomidorów
Rolowana pierś z kurczaka z borowikami w sosie pieprzowym
Filet z indyka nadziewany grzybami i orzechami w sosie truflowym
Pierś kacza po staropolsku z jabłkami i żurawiną w sosie własnym
Łosoś duszony w aksamitnym sosie cytrynowym

ZUPA
1000 ml / porcja

DANIE GŁÓWNE
150 g / porcja
Minimum zamówienia: 5 sztuk z rodzaju

ŚN IADANIE  WIELKANOCNE



Jajka faszerowane pastą z tuńczyka ze szczypiorkiem
Jajka faszerowane z pastą paprykową
Jajka z sosem tatarskim z rzeżuchą

Pasztet wieprzowo-drobiowy z żurawiną
Pasztet z zielonej soczewicy z orzechami włoskimi

Sałatka wielkanocna z brokułami, jajkiem i żółtym serem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Niemiecka sałatka ziemniaczana
Sałatka śledziowa z jajkiem

JAJKA 
2 połówki / sztuka
Minimum zamówienia: 2 sztuki z rodzaju

PASZTET
0,5 kg / sztuka 

SAŁATKI 
250 g / porcja

ŚN IADANIE  WIELKANOCNE



Vol-au-vent z pastą jajeczną i rzodkiewką 
Roladki z pieczonego schab z warzywami julienne 
Roladki z grillowanej piersi kaczej z konfiturą z czerwonej cebuli 

Ruloniki z szynki z sałatką jarzynową
Schab z brzoskwinią i śliwką w galarecie
Rolada drobiowa ze szpinakiem
Szparagi w szynce

PRZEKĄSKI
60 g / sztuka
Minimum zamówienia: 5 sztuk z rodzaju

GARMAŻERKA
100 g / 1 sztuka 
Minimum zamówienia: 5 sztuk z rodzaju

ŚN IADANIE  WIELKANOCNE



Tort bezowy Pavlova średnica 30 cm
Tort bezowy Daquas śr. 30 cm
Babka cytrynowa 0,5 kg
Babka czekoladowo-waniliowa 0,5 kg
Babka czekoladowa 0,5 kg
Ciasto czekoladowe z wiśniami 0,5 kg
Ciasto malinowe 0,5 kg
Mazurek bezowy 0,5 kg
Sernik z czekoladowym spodem 0,6 kg
Sernik klasyczny 0,6 kg
Ciasto marchewkowe 0,6 kg 

CIASTA

CIASTA ŚWIĄTECZNE



CENA

Koszt oraz ilość rodzajów dań do wyboru dostosowane do liczby osób.

Każda oferta wyceniana jest indywidualnie

Powyższa oferta jest poglądowa



ZAMÓWIEN IE  I  DOSTAWA

Prosimy składać zamówienia  do 04.04.2023 (wtorek)

DOWÓZ NA TERENIE POZNANIA
30-50 ZŁ netto
(w zależności od lokalizacji)

ODBIÓR OSOBISTY
ul. Perzycka 10, os. Ławica
W godzinach: 8:00-10:00



KONTAKT

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

WerandaCateringEvents


