
  

 

CATERING WIELKANOCNY 

Szanowni Państwo! 

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne. 

Jest to czas spotkań z rodziną i najbliższymi. Spotkania te mają formę posiłku 

przy wspólnym stole. Aby ułatwić Państwu organizację tego wydarzenia, 

przygotowaliśmy specjalną ofertę cateringu wielkanocnego. Gorąco zachęcamy do 

skorzystania! Za catering można zapłacić bonem turystycznym. 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne: 

1. Zamówienia przyjmowane są do dnia 8.04.2022r. Można je składać telefonicznie: 513-057-

063 lub mailowo: rancho@podolszyna.pl. 

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wpłata zadatku w wysokości 60% wartości 

zamówienia do 8.04.2022r. Wpłaty można dokonać gotówką lub przelewem na konto: 40 1020 

5200 0000 4702 0003 6236. 

4. Pozostała kwota płatna jest gotówką, na miejscu, przy odbiorze cateringu. 

5. Zamówione dania Zamawiający zobowiązany jest odebrać 16.04.2022 między 8.00 a 15.00. 

6. W przypadku braku odbioru cateringu we wskazanym terminie, ze względu na zasady 

bezpieczeństwa żywienia zbiorowego, zostanie on zutylizowany. W takim wypadku wpłacony 

zadatek nie podlega zwrotowi. 

7. Potrawy przygotowywane będą na naczyniach jednorazowych. 

8. Na życzenie klienta możemy przygotować potrawy na jego naczyniach, po wcześniejszym ich 

dostarczeniu przez klienta (najpóźniej do dnia 8.04.2021, do 16.00). Nie bierzemy 

odpowiedzialności za uszkodzenia naczyń. 

9. Na życzenie klienta możemy przygotować także inne dania. O szczegóły prosimy pytać podczas 

kontaktu telefonicznego lub mailowego. 
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Menu: 

 Minimalna 
ilość 

Cena za 
minimalną ilość 

Ilość Suma 

Dania gorące     

Żurek kujawski z białą kiełbasą i jajkiem 1000 ml 40,00 zł   

Kotlet de’volaille z masłem  10 sztuk 150,00 zł   

Tradycyjny kotlet schabowy w panierce 10 sztuk 130,00 zł   

Kotlet schabowy z pieczarką i cebulką, zapiekany 
serem 

10 sztuk 160,00 zł   

Kotlet schabowy z ananasem, zapiekany serem 10 sztuk 160,00 zł   

Udko faszerowane mięsem mielonym, 
pietruszką i pieczarkami 

10 sztuk 150,00 zł   

Pączek drobiowy w cieście francuskim z sosem 
czosnkowym (na ciepło) 

10 sztuk 120,00 zł   

Pieczeń z marynowanej karkówki w sosie 
własnym 

10 sztuk 160,00 zł   

Zrazy wieprzowe w sosie z grzybów leśnych 10 sztuk 160,00 zł   

Sałatki i zimne przekąski 

Różki z szynki faszerowane pastą jajeczną w 
galarecie 

10 porcji 100,00 zł   

Jaja faszerowane z majonezem i szczypiorkiem 5 sztuk 28,00 zł   

Rolada szpinakowa nadziewana łososiem 10 porcji 100,00 zł   

Rolada drobiowa faszerowana 10 porcji 100,00 zł   

Galantyna drobiowa z warzywami 10 porcji 100,00 zł   

Polędwiczka ze śliwką i brzoskwinią 10 porcji 110,00 zł   

Szynka szwarcwaldzka z serem pleśniowym 10 porcji 100,00 zł   

Schab z musem chrzanowym 10 porcji 100,00 zł   

Tradycyjna sałatka jarzynowa 0,5 kg 28,00 zł   

Sałatka ryżowa (makaron ryżowy, kurczak, 

ogórek zielony, sos tzatziki) 

0,5 kg  32,00 zł   

Sałatka Gyros 0,5 kg 32,00 zł   

Sałatka z tuńczykiem i jajkiem 0,5 kg 32,00 zł   

 

Dziękujemy za złożenie zamówienia! 

Życzymy smacznego! 


