CATERING WIELKANOCNY
Z RESTAURACJI ORANŻERIA

PAKIET I
Zupa (300ml):
barszcz biały z jajkiem i świąteczną, polską kiełbasą
Przekąski zimne (łącznie 350g):
tradycyjne jajka z chrzanem, pieprzem i solą
pasztet firmowy z żurawiną w cieście francuskim z czarnuszką
jajka z dodatkami (jeden rodzaj do wyboru):
jajka w sosie koperkowym
jajka faszerowane musem z ćwikły
jajka w sosie tatarskim
sałatka (jedna do wyboru)
sałatka jajeczna z gzikiem szczypiorkowym
sałatka Waldorf z szalotką, jabłkiem, selerem naciowym, orzechami włoskimi
sałatka a’la sushi z tuńczykiem na sałacie masłowej z rzodkiewką

Dodatki: chrzan, ćwikła, pieczywo mieszane

Cena za osobę:

35,00 zł

Powyższa cena obowiązuje w opcji z odbiorem własnym.
Dostawa cateringu wiąże się z dodatkową opłatą (do uzgodnienia).
Ceny netto. Wystawiamy faktury VAT.

PAKIET II
Zupa (300ml):
barszcz biały z jajkiem i świąteczną, polską kiełbasą
Przekąski zimne (łącznie 550g):
tradycyjne jajka z chrzanem, pieprzem i solą
rolada biszkoptowo-szpinakowa z łososiem
pasztet firmowy z żurawiną w cieście francuskim z czarnuszką
roladka z ciasta francuskiego z pieczarkami, żółtym serem i białą kiełbasą
jajka z dodatkami (dwa do wyboru):
jajka w sosie koperkowym
jajka w sosie tatarskim
jajka z musem szpinakowym
jajka z musem łososiowym
jajka z musem pieczarkowym
sałatka (jedna do wyboru):
sałatka jarzynowa tradycyjna
sałatka jajeczna z gzikiem szczypiorkowym
sałatka a’la sushi z tuńczykiem na sałacie masłowej z rzodkiewką
Dodatki: chrzan, ćwikła, pieczywo mieszane
Na słodko (100g) (jedno do wyboru): babka wielkanocna / tradycyjny sernik / makowiec

Cena za osobę:

73,00 zł

Powyższa cena obowiązuje w opcji z odbiorem własnym.
Dostawa cateringu wiąże się z dodatkową opłatą (do uzgodnienia).
Ceny netto. Wystawiamy faktury VAT.

PAKIET III
Zupa (300ml) (jedna do wyboru):
biały barszcz z jajkiem i świąteczną, polską kiełbasą
krem chrzanowy z prażoną białą kiełbasą
Przekąski zimne (łącznie 750g):
tradycyjne jajka z chrzanem, pieprzem i solą
rolada biszkoptowo-szpinakowa z łososiem
pasztet z żurawiną w cieście francuskim z czarnuszką
schab z morelą i figą
roladka z ciasta francuskiego z pieczarkami, żółtym serem i białą kiełbasą
słone babeczki faszerowane pastami
jajka z dodatkami (dwa do wyboru):
jajka w sosie koperkowym
jajka w sosie tatarskim
jajka z musem szpinakowym
jajka z musem łososiowym
jajka z musem pieczarkowym
sałatki (dwie do wyboru):
sałatka jarzynowa tradycyjna
sałatka jajeczna z gzikiem szczypiorkowym
sałatka a’la sushi z tuńczykiem na sałacie masłowej z rzodkiewką

Dodatki: chrzan, ćwikła, pieczywo mieszane
Na słodko (100g) (jedno do wyboru): babka wielkanocna / tradycyjny sernik / makowiec

Cena za osobę:

85,00 zł

Powyższa cena obowiązuje w opcji z odbiorem własnym.
Dostawa cateringu wiąże się z dodatkową opłatą (do uzgodnienia).
Ceny netto. Wystawiamy faktury VAT.

KONTAKT
•

telefoniczny

DORADCY KLIENTA
PATRYCJA

+48 667 900 233

KUBA

+48 504 858 806

OBSŁUGA KELNERSKA W RESTAURACJI

+48 81 44 14 595

•

na żywo

Restauracja Oranżeria, Lublin, ulica Ciepłownicza 3A
(w godzinach pracy restauracji)
przed spotkaniem na żywo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy

•

elektroniczny info@restauracja-oranzeria.pl

Informacja o dostępnych pakietach wg stanu na dzień 2022 03 31.

