
WELKANOC 2023
ŚN IADAN IE  F I RMOWE



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

Z pastą jajeczną, ogórkiem, pomidorem, rzodkiewką, szczypiorkiem
Z żółtym serem, ogórkiem, pomidorem, serkiem śmietankowym,
szynką gotowaną, pomidorem, ogórkiem, serkiem śmietankowym, 
Z piersią z kurczaka, pomidorem, ogórkiem, sałatą kiełkami, serkiem
śmietankowym
Z mozzarellą, pomidorami, rukolą i pesto bazyliowym
Z pastą z cieciorki, suszonymi pomidorami oraz kiełkami / V

JAJKA
2 połówki / osobę, do wyboru 1 rodzaj

KANAPKI 
2 sztuki, 60 g / osobę, do wyboru 2 rodzaje

ŚN IADANIE  WIELKANOCNE

V — potrawa wegańska



Sałatka wielkanocna z brokułami, jajkiem i żółtym serem 
Tradycyjna sałatka jarzynowa /dostępna wersja wegan
Niemiecka sałatka ziemniaczana
Sałatka śledziowa z jajkiem

Vol-au-vent z pastą jajeczną i rzodkiewką / W
Roladka z grillowanej piersi kaczej z konfiturą z czerwonej cebuli
Pieczony schab na rózowo z warzywami julienne
Szaszłyczki z mozzarellą i pomidorkiem koktajlowym / W
Tartinka z pasztetem z soczewicy i kiszonym ogórkiem / V
Bruschetta z pomidorkami i pesto bazyliowym / V
Sakiewka z farszem grzybowym / W
Ser kozi zapiekany na grzance z winogronem i suszonym pomidorem / W

SAŁATKI
1 porcja, 100 g / osobę, do wyboru 1 rodzaj

PRZEKĄSKI
3 sztuki, 60 g / osobę, do wyboru 2-3 rodzaje

ŚN IADANIE  WIELKANOCNE

V - potrawa wegańska
W — potrawa wegetariańska



Mazurek 
Sernik 
Szarlotka
kostka marchewkowa, 
czekoladowe z wiśniami

Kawa
Herbata (czarna, earl grey, zielona, owocowa)
Dodatki: mleczko, cytryna, cukier
Woda niegazowana z owocami
Soki owocowe

DESER
2 porcje, 60 g / osobę, do wyboru 1-2 rodzaje

PROPOZYCJA DODATKOWA
NAPOJE: ZESTAW  

ŚN IADANIE  WIELKANOCNE

200 ml / osobę

200 ml / osobę
200 ml / osobę

200 ml / osobę



ZAMÓWIEN IE  I  CENA

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

Każda oferta wyceniana jest indywidualnie

Powyższa oferta jest poglądowa

Prosimy składać zamówienia  do 04.04.2023 (wtorek)



USŁUGI

Przygotowanie miejsca odbywania się cateringu, ustawienie
bufetów
BEZ obsługi kelnerskiej
Zastawę porcelanową oraz szklaną
Transport cateringu

Siedziba Państwa firmy
Polecane przez nas miejsca: lokale, galerie, plener

Bufety: czarne pokrowce na bufety 
Dekoracje: świeże kwiaty, serwetki

W RAMACH CATERINGU OFERUJEMY:

PROPOZYCJA MIEJSCA:

PROPOZYCJA ARANŻACJI:



KONF ITURY ,  SOSY ,  HERBATY

Pomarańczowa CLASSIC
Pomarańczowa PREMIUM
Malinowa z różą
Werandowa marmolada
Wiśniowo-rumowa z czekoladą

Vinaigrette classic mały (330 ml)
Vinaigrette classic duży (700 ml)
Oliwa bazyliowo-pietruszkowa (330 ml)

KONFITURY WERANDOWE

SOSY

HERBATA
„DZIEŃ DOBRY”
(Pu-Erh, hibiskus, żurawina, mango kandyzowane, cytryna
kandyzowana, pączki róży, brzoskwinia liofilizowana, bławatek,
naturalne aromatY)

https://werandadeli.pl/product/konfitura-pomaranczowa-classic-2/
https://werandadeli.pl/product/konfitura-pomaranczowa-premium/
https://werandadeli.pl/product/konfitura-malinowa-z-roza/
https://werandadeli.pl/product/werandowa-marmolada/
https://werandadeli.pl/product/konfitura-wisniowo-rumowa-z-czekolada/
https://werandadeli.pl/product/vinaigette-classic-maly/
https://werandadeli.pl/product/vinaigette-classic-duzy/


KONTAKT

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

WerandaCateringEvents


