CATERING OKOLICZNOŚCIOWY – MENU

Zupy:
(cena podana jest za ok. 3l zupy/ 10 porcji)
Na życzenie klienta wybrane zupy mogą być też w wersji wegetariańskiej.
Krem z pieczonego ziemniaka i czosnku z bekonem
Krem dyniowy z imbirem na mleczku kokosowym z prażonymi nasionami dyni
Krem pomidorowy z bazylią i ziołowymi grzankami
Krem z czerwonej soczewicy z chili
Gulaszowa
Grochówka
Zupa meksykańska z mieloną wołowiną
Zupa grzybowa ze śmietaną i makaronem
Zupa chińska z makaronem ryżowym
Barszcz czerwony czysty

100zł
100zł
90zł
70zł
110zł
90zł
140zł
130zł
120zł
80zł

Mięsa obiadowe:
(cena za 10szt, jedna porcja ok. 180-200g. Istnieje możliwość zamówienia mniejszej/większej
ilości po ustaleniu telefonicznym lub mailowym)
Polędwiczki wieprzowe w maśle z cebulą
De volaille z masłem lub serem
Łódeczki z kurczaka z pieczarkami lub suszonymi pomidorami
Stripsy drobiowe w panierce panko
Eskalopki drobiowe w sosie śmietanowo - kaparowy
Karkówka pieczona w sosie musztardowo-miodowym (w całości)
Schab pieczony w sosie śliwkowym lub pieczeniowym
Kotlet schabowy zapiekany z mozzarellą i pomidorami lub bez dodatków
Kotlet drobiowy zapiekany z serem i ananasem lub bez dodatków
Polędwiczki drobiowe w pomarańczach i orzechach włoskich
Gulasz wieprzowy z warzywami
Gulasz wołowy z pieczarkami i papryką na czerwonym winie

150zł
140zł
130zł
140zł
150zł
150zł
150zł
150zł
150zł
160zł
150zł
200zł

Dania obiadowe wegetariańskie:
(cena za 10szt, jedna porcja ok. 180-200g. Istnieje możliwość zamówienia mniejszej/większej
ilości po ustaleniu telefonicznym lub mailowy)
Kotlet brokułowy ze słonecznikiem
Gulasz warzywny z cieciorką
Stripsy z tofu
Wegetariański gulasz meksykański
Kotlet jajeczny ze szczypiorem
Curry z bakłażanem, papryką i tofu na mleczku kokosowym

80zł
80zł
90zł
90zł
90zł
90zł
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Ryby obiadowe:
(cena za 10szt, jedna porcja ok. 180-200g. Istnieje możliwość zamówienia mniejszej/większej
ilości po ustaleniu telefonicznym lub mailowy)
Dorsz w sosie śmietanowo - cytrynowym
Dorsz w sosie blue cheess
Łosoś z pieca z pomarańczą i żurawiną
Łosoś z pieca z pieczonymi warzywami

260zł
280zł
320zł
310zł

Dodatki obiadowe:
(porcja ok.180g, minimum zamówienia 5 porcji)
Pieczone ziemniaki w ziołach
Puree ziemniaczane z koperkiem
Kasza/ryż z zieleniną (do wyboru przy zamówieniu)
Placki ziemniaczane

6zł porcja
5zł porcja
5zł porcja
10zł porcja

Surówki obiadowe:
(porcja ok.180g, minimum zamówienia 5 porcji)
Colesław
Surówka pekińska
Buraczki
Tarta marchewka z pomarańczą
Pieczone warzywa
Rukola z pomidorkami, ogórkiem i serem feta

6zł porcja
6zł porcja
6zł porcja
6zł porcja
7zł porcja
8zł porcja

Patery dobroci:
(Cena patery na 8-10 osób)
Serowa z warzywami, owocami i dodatkami
Serowa z wędlinami, warzywami, owocami i dodatkami
Słupki warzywne z orzechami, hummusem i guacamole
Patera pieczonej wieprzowiny z ćwikłą, chrzanem i musztardą
Wiejska patera z naturalnych wyrobów z ćwikłą
Wiejska patera z naturalnych wyrobów, domowy smalec i ogórki kiszone
Owocowa patera z orzechami

190zł
200zł
120zł
260zł
300zł
350zł
90zł
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Sałatki:
(Cena sałatki na 8-10 osób, ok. 1,8kg-2kg)
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka z serem feta, warzywami i mixem sałat
Warstwowa sałatka z gyrosem drobiowym
Sałatka cezar
Warstwowa sałatka z tuńczykiem i jajkiem
Sałatka z wędzonym łososiem, awokado i warzywami
Sałatka brokułowa z serem feta i sosem czosnkowym
Sałatka ziemniaczana z ogórkiem kiszonym, jajkiem i kukurydzą
Sałatka z burakiem, fetą, kaparami i sezamem na rukoli
Sałatka z grillowaną gruszką, camembertem i orzechami

90zł
120zł
120zł
140zł
130zł
150zł
120zł
90zł
130zł
140zł

Dania na ciepło:
(Cena podana na ok. 8-10osób, ok. 2,2kg)
Tradycyjny bigos z kapusty kiszonej
Bogracz wieprzowy z ziemniakami
Kapusta z grochem z prażoną cebulą i boczkiem
Leczo z kiełbaską lub w wersji wegetariańskiej

140zł
140zł
120zł
120zł

Ciasta i ciasteczka:
(Cena za ciasto o średnicy 26cm)
Jabłecznik z cynamonem
Sernik wiedeński z polewą z gorzkiej czekolady
Leśny mech z kremem mascarpone i owocami
Sernik na zimno z owocami sezonowymi
Francuskie ciasteczka z nutellą (cena za 10szt)
Francuskie ślimaczki z cynamonem(cena za 10szt)

75zł
100zł
80zł
70zł
30zł
20zł

Przekąski :
(Cena śledzi za 1kg)
Śledzik w musztardzie francuskiej z suszonymi pomidorami
Śledzik z żurawiną, suszoną śliwką i czerwoną cebulą w oleju
Śledzik z papryką, cebulką i natką pietruszki w oliwie
Śledzik w zalewnie pomidorowej

60zł
60zł
50zł
50zł
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(Cena za 10szt, nie ma możliwości zamówienia mniejszej ilości)
Łódeczki z ziemniaka z serem, bekonem, szczypiorem i kwaśną śmietaną
Jajka faszerowane pastą z wędzonego łososia lub tuńczyka
Jajka faszerowane z szynką i szczypiorem
Jajka faszerowane wędzoną kiełbasą
Jajka faszerowane pastą groszkową
Koreczki serowo-warzywno-owocowe
Koreczki mieszane
Koreczki z kotlecikiem mielonym i warzywami
Koreczki a’la caprese
Roladki z tortilli z kurczakiem i warzywami lub w wersji wegetariańskiej z
hummusem i burakiem
Pieczarki faszerowane mięsem mielonym i serem
Paszteciki francuskie z kapustą, pieczarkami lub szpinakiem i fetą

60zł
40zł
35zł
35zł
30zł
30zł
35zł
40zł
40zł
40zł
45zł
40zł

Finger food:
(Cena za 10szt, nie ma możliwości zamówienia mniejszej ilości)
Wytrawne:
Krakersy z pastą szczypiorkową
Krewetka z salsą mango i pomidorkami
Pieczony burak z kozim serem i kaparami
Słone babeczki z pastą z wędzonego łososia lub suszonych pomidorów
Mini pizzerki z pieczarkami i serem

30zł
40zł
40zł
45zł
35zł

Słodkie:
Pudding chia z musem mango
Jogurt warstwowy z musem owocowym
Deser kawowy z biszkopcikiem
Kuleczki twarogowe z migdałem w kokosie
Trufle daktylowe z kokosem i kakao

35zł
25zł
30zł
35zł
40zł

Zamówienia można składać za pomocą maila: catering@pozartybox.pl
lub telefonicznie: 731 820 555.
Na ternie Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Gdyni i Sopotu dowóz jest darmowy przy
zamówieniu na minimum 150zł.
Na ternie pozostałych miejscowości dowóz jest darmowy przy zamówieniu za minimum
250zł.
Istnieje możliwość dowozu mniejszego zamówienia przy dopłacie 30zł za dowóz.
Istnieje możliwość odbioru osobistego na wcześniej ustaloną godzinę.

