ZAMÓWIENIA NA WIEJSKI STÓŁ:
tel. 503 921 321

Catering Arts

ul.Tysiąclecia 88/225
40-871 Katowice
catering@cateringarts.pl NIP: 634-252-86-93

WIEJSKI STÓŁ - ZDJĘCIA
Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty cateringu obejmującego wynajem
wiejskiego stołu wraz z wysokiej jakości różnorodnymi potrawami.
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WIEJSKI STÓŁ – MENU na 2019 rok
Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty cateringu tzw. „wiejskiego stołu”, czyli
swojskie wyroby wysokiej jakości podane na wyjątkowym drewnianym wozie z daszkiem.
Cena „wiejskiego stołu” obejmuje:







Wynajem drewnianego wozu z drewnianych dachem,
Montaż wozu, demontaż,
Transport do 20km GRATIS (powyżej 10km koszt ustalany indywidualnie),
Tradycyjne wyroby dekoracyjnie podane na drewnianych deskach,
Wynajem sztućców drewnianych do dodatków,
Rozłożenie potraw na wozie.

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT ROZSZERZONY

Tradycyjne wyroby wędliniarskie ok. 15 kg:
Udziec pieczony podany w całości

Tradycyjne wyroby wędliniarskie ok. 22 kg:
Udziec pieczony podany w całości

do samodzielnego krojenia

do samodzielnego krojenia

Szynka tradycyjnie wędzona
Schab w ziołach z pieca
Kiełbasa lisiecka tradycyjna
Salceson 1-2 rodzaje
Kiełbasy podwieszone na drążku:
Kiełbasa jałowcowa
Kiełbasa myśliwska
Kiełbasa wiejska

Rolada boczkowa
Szynka tradycyjnie wędzona
Kabanosy tradycyjne lekko pikantne
Schab w ziołach z pieca
Kiełbasa lisiecka tradycyjna
Mięsko pieczone z foremki
Salceson 1-2 rodzaje
Kiełbasy podwieszone na drążku:
Kiełbasa jałowcowa
Kiełbasa myśliwska
Kiełbasa wiejska

Dodatki:
Smalec 2kg
Ogórki kiszone 2kg
Chleb wiejski 1,5kg

Dodatki:
Smalec 2kg
Ogórki kiszone 2kg
Chleb wiejski 1,5kg

Cena 1150 zł brutto

Cena 1600 zł brutto

Transport do 20 km z Chorzowa w cenie. Koszt >30km ustalany indywidualnie.
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DODATKOWE INFORMACJE
Możliwe rozszerzenia wiejskiego stołu:






Podwójne dodatki + 50 zł
Udziec pieczony podany w całości podany na zimno ok. 7kg + 350 zł
Bogracz wp 35 porcji + 350 zł
Strogonow wp 35 porcji + 350 zł
Strogonow wołowy 35 porcji + 560 zł
o Żurek śląski 35 porcji + 300 zł

Ceny brutto z 8% vat.

Zasady zamawiania i realizacji usługi:
o Aby zamówić „wiejski stół” należy złożyć zapytanie w celu potwierdzenia dostępności
terminu,
o Po potwierdzeniu terminu otrzyma się umowę do uzupełnienia i wysłania
podpisanego skanu,
o Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji uznaje się moment wpłaty bezzwrotnej
zaliczki na poczet wykonania usługi.
o Montaż wozu i wyłożenie potraw następuje zwyczajowo w dniu przyjęcia na 1-2
godziny przed przyjęciem,
o Demontaż wozu może być na drugi dzień lub maksymalnie 2 dni później – ustalane
indywidualnie.
o Wóz podczas transportu ma szerokość 80 cm, więc w przypadku węższych drzwi
należy poinformować o tym fakcie najpóźniej w przeddzień dostawy, wóz po
rozłożeniu z dachem ma ok 2m.
Organizuję wesele i nie wiem, który wariant wybrać?
W zależności od liczby gości i przeznaczenia wiejskiego stołu polecimy inny wariant.
Zazwyczaj wiejski stół jest traktowany jako atrakcja na weselu – jako dodatek, aczkolwiek
jest tam sporo jedzenia, które na pewno przypadnie gościom do gustu.
Pierwszy wariant polecamy na przyjęcia weselne do 100 gości.
Natomiast wariant rozszerzony nadaje się idealnie na przyjęcia powyżej 100 gości, a nawet
do 200 osób i będzie on wspaniałym dodatkowym poczęstunkiem na weselu.
W przypadku większych eventów lub imprez innego typu np. pikniki, bankiety, plenery
możemy przygotować ofertę wg indywidualnych oczekiwań.
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