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PAKIET ŚWIĄTECZNY NR 1
37,50 zł netto/os. 

• Konfitura malinowa z płatkami róż (130g)

• Konfitura żurawinowa (130g) 

• Miód wielokwiatowy (130g)

• Czekolada domowa z kawałkami owoców i  orzechami (200g) 



PAKIET ŚWIĄTECZNY NR 2
35,50 zł netto/os. 

• Konfitura malinowa z płatkami róż (130g)

• Konfitura z czerwonej cebuli (130g)

• Konfitura wiśniowo rumowa z czekoladą (130g)

• Czekolada domowa z kawałkami owoców i orzechami (200g) 



PAKIET ŚWIĄTECZNY NR 3
35,50 zł netto/os. 

• Konfitura pomarańczowa z wanilią i cynamonem (150 g)

• Konfitura żurawinowa (130 g)

• Powidła marcepanowe (130 g)

• Konfitura z czerwonej cebuli (130 g)



PAKIET ŚWIĄTECZNY NR 4
62,70 zł netto/os. 

• Konfitura wiśniowo rumowa z czekoladą (130 g)

• Konfitura pomarańczowa classic (130 g)

• Czekolada domowa z kawałkami owoców i orzechami (100g)

• Wino czerwone/białe Domodo (0,7l)



PAKIET ŚWIĄTECZNY NR 5
50,50 zł netto/os. 

• Konfitura żurawinowa z gruszką(130 g)

• Powidła marcepanowe(130 g)

• Vinaigrette classic (330 g)

• Zestaw pierników (3 sztuki)



Personalizacja
na życzenie klienta



PERSONALIZACJA

Zestaw dekoracyjny: kartonik ,wstążka, gałązką świerku oraz bilecik 

z życzeniami: koszt 5-10 zł netto/szt. – koszt uzależniony od 

wielkości opakowania

Przepisy na potrawy świąteczne z wykorzystaniem produktów 

z paczek świątecznych 

(przygotowane w formie drukowanej lub pdf) 



Katalog przetworów 
grudzień 2020



KONFITURY
130 g /230 g

• Konfitura pomarańczowa classic 8,50 zł/ 14,70 zł

• Konfitura pomarańczowa z wanilią i cynamonem 9,20 zł/ 15,60 zł

• Konfitura wiśniowo rumowa z czekoladą 9,20 zł/ 15,60 zł

• Konfitura malinowa z płatkami róż 8,50 zł/ 14,70 zł

• Powidła marcepanowe 9,20 zł/ 15,60 zł

• Konfitura z czerwonej cebuli 8,50 zł/ 14,70 zł

• Konfitura żurawinowa z porzeczką                                8,50 zł/ 14,70 zł

• Miód wielokwiatowy                                                      11,40 zł/ 17,10 zł          



SOSY VINAIGRETTE
100 ml/330 ml/700 ml

• Vinaigrette classic 9,20 zł/ 20,50 zł/ 33 zł

• Vinaigrette żurawinowy 9,20 zł/ 20,50 zł/ 33 zł

*Podane ceny nie zawierają podatku vat

miody + 5% vat, konfitury + 8 % vat, wina + 23% vat



CZEKOLADY/ WINA

• Czekolada domowa z kawałkami owoców i orzechami 

10 zł (100 g) oraz 18,50 zł (200g)

• Wino czerwone/białe

35 zł (700 ml) Domodo Amabille

45 zł (700 ml) Il Pumo 

*Podane ceny nie zawierają podatku vat

miody + 5% vat, konfitury + 8 % vat, wina + 23% vat



Zapraszamy do kontaktu

catering@werandafamily.com

www.catering.werandafamily.com 

tel. +48 519-340-881


