
Catering
Wielkanocny

WYJĄTKOWY SMAK

TRADYCYJNE RECEPTURY



 

 

 

 

Zamówienia przyjmujemy do 3 kwietnia 2023r*. osobiście w Barze Proste Smaki od poniedziałku do soboty  

w godzinach  12.00 – 18.00  

Wpłata przy dokonaniu zamówienia w wysokości 100% wartości zamówienia. 

Odbiór dań w Wielką Sobotę 8.04.2023 od godziny 8.00 – 10.00 w EuroHotelu Swarzędz-  

Sala Bankietowa. 
*W przypadku dużej ilości zamówień, zastrzegamy sobie możliwość skrócenia czasu przyjmowania zamówień. 

Imię i nazwisko:  
 
Nr tel: 
 
Płatność: 

Świąteczne Specjały 
Schab wolno pieczony w ziołach  1 kg (8p) 68 zł  
Schab świąteczny faszerowany białą kiełbasą  1 kg (8p) 75 zł  

Kiełbasa biała własnego wyrobu bez konserwantów  1 kg  48 zł  
Domowy pasztet wołowo - wieprzowy z pistacjami (foremka) 500g 40 zł  
Tradycyjna sałatka jarzynowa 500g 40 zł  
Sos tatarski z marynowanymi grzybkami  0,5 l 40 zł  

 Zupy  
Barszcz czerwony na wędzonce 1 litr 27 zł  
Żurek wielkanocny na naturalnym zakwasie z białą kiełbasą  1 litr 38 zł  

Na świąteczny obiad  
De volaille z masłem i pietruszką 120 g 17 zł  
Kotlet szwajcarski - filet drobiowy faszerowany serem i szynką 120 g 17 zł  
Filet drobiowy w panco faszerowany fetą i szpinakiem  120 g  17 zł  

Filet drobiowy z mozzarellą i suszonymi pomidorami 120 g 17 zł  
Roladka drobiowa w panierce sezamowej faszerowana 
pieczarkami, żółtym serem i papryką  

120 g  17 zł  

Filet z wielkopolskiej kaczki z sosem pieczeniowym 100ml 160 g 29 zł  

Zraz wołowy z sosem pieczeniowym 100 ml 140 g  24 zł  
Zraz wieprzowy z sosem pieczeniowym 100 ml 140 g  18 zł  
Polędwiczki  wieprzowe faszerowane grzybami 140 g  19 zł  

Policzki wieprzowe w sosie własnym z warzywami 140 g 20 zł  
Sos pieczeniowy 0,5 l 20 zł  

Zimne przekąski 

Plater zimnych przekąsek garmażeryjnych:  
Rolada z indyka z farszem mięsnym i papryką, filet drobiowy w 
tymianku  z musem chrzanowo – jabłkowym, Schab ze śliwką 
kalifornijską, szparagi w szynce 

12 porcji  109 zł  

Plater zimnych przekąsek garmażeryjnych:  
Rolada drobiowa ze szpinakiem i serem lazur, filet z indyka z 
brzoskwinią, schab faszerowany pieczarką i suszonymi 
pomidorami, polędwiczka wieprzowa faszerowana grzybami 

 
12 porcji 

 
123 zł 

 

Plater rybnych przekąsek garmażeryjnych: 
Pstrąg, sandacz, łosoś 

10 porcji 130 zł  

Plater łososia w galarecie 6 porcji  150 zł  
Plater szynki faszerowanej sałatką jarzynową 10 porcji 115 zł  

Sałata grecka z serem feta, oliwkami i sosem winegret 500 g 30 zł  

Sałata z grillowanym kurczakiem z sosem koktajlowym 500 g 33 zł  
Sałata z serem pleśniowym, karmelizowaną gruszką i orzechami 500 g 33 zł  


