
  

 

CATERING ŚWIĄTECZNY DLA FIRM 

Szanowni Państwo!  

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 

Zgodnie z tradycją, jest czas spotkań ze współpracownikami  

i kontrahentami. 

Spotkania te zazwyczaj mają formę posiłku przy wspólnym stole. 

Aby ułatwić Państwu organizację tego wydarzenia, Rancho pod Olszyną 

przygotowało specjalną ofertę cateringu świątecznego. 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 
 

Dane Zamawiającego: 

Nazwa firmy  

Adres firmy  

Imię i nazwisko Zamawiającego  

Telefon  

Email  

Data odbioru cateringu  

Godzina odbioru cateringu  

 
Informacje dotyczące płatności: 

Razem do zapłaty  

Przedpłata  

Pozostała kwota  

Sposób zapłaty  

Termin zapłaty  

Dane do faktury  

Opis faktury  
 

Informacje ogólne: 

1. Zamówienia prosimy przesyłać mailowo na adres: rancho@podolszyna.pl 

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

zamówienia. Wpłaty można dokonać gotówką na Rancho lub przelewem na konto: 40 1020 5200 

0000 4702 0003 6236. 

3. W przypadku braku odbioru zamówionego cateringu we wskazanym terminie, ze względu na 

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

zadatek nie podlega zwrotowi. 

4. Potrawy przygotowywane będą na naczyniach jednorazowych (zimne zakąski) lub zapakowane 
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zostaną w pojemniki jednorazowe. 

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

kontaktu telefonicznego (513-057-063 lub 506-806-540)  lub mailowego. 
 

Menu 

 Minimalna 
ilość 

Cena za 
minimalną ilość 

Ilość Suma 

Dania gorące     

Barszcz czerwony 1000 ml 25,00 zł   

Uszka 0,5 kg 21,00 zł   

Pierogi z kapustą i grzybami 10 sztuk 27,00 zł   

Paszteciki z pieczarkami 10 sztuk 27,00 zł   

Bigos wigilijny z suszonymi grzybami 0,5 kg 29,00 zł   

Sałatki i zimne przekąski 

Sałatka śledziowa w pierzynce 0,5 kg 22,00 zł   

Tradycyjna sałatka jarzynowa 0,5 kg 22,00 zł   

Sałatka Gyros 0,5 kg 22,00 zł   

Ryba po grecku 6 porcji 50,00 zł   

Rolada szpinakowa nadziewana łososiem 6 porcji 47,00 zł   

Śledź w sosie tatarskim 0,5 kg 22,00 zł   

Śledź w oleju z cebulką i ogórkiem 0,5 kg 22,00 zł   

Karp w galarecie 6 porcji 56,00 zł   

Pstrąg w galarecie 6 porcji 60,00 zł   

Rolada z drobiu faszerowana warzywami 6 porcji 39,00 zł   

Schab z musem chrzanowym 6 porcji 37,00 zł   

Ciasta świąteczne 

Ciasto korzenne z powidłami 0,5 kg 18,00 zł   

Sernik tradycyjny 0,5 kg 18,00 zł   

Strucla makowa 0,5 kg 18,00 zł   

Szarlotka z kruszonką 0,5 kg 18,00 zł   

RAZEM  

Dziękujemy za złożenie zamówienia! 
Życzymy smacznego!  


