OFERTA WIELKANOCNA

Catering Arts

2020
PRZEKĄSKI I KORECZKI WIELKANOCNE:

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

ZUPY:
(do odgrzania we własnym zakresie)

Połówka jajka faszerowana
pastą tuńczykową 21,00 zł (6 szt.)

Rosół z makaronem i dodatkami 6,50 zł (400ml)

Połówka jajka faszerowana pastą
z ciecierzycy 18,00 zł (6 szt.)

Żurek śląski z kawałkami białej kiełbasy 10,00 zł (400ml)

Vol-au-vent z wiosennym twarożkiem, chorizo
i warzywami 24,00 zł (6 szt.)

(zimne, upieczone, do odgrzania we własnym zakresie)

Mini roladka tramezzino z twarożkiem, warzywami
i wędzonym łososiem 27,00 zł (6 szt.)
Mini wrap z kurczakiem, serkiem
i warzywami 21,00 zł (6 szt.)
Koreczek z białej kiełbasy i połówki przepiórczego
jajka 16,20 zł (6 szt.)
Koreczek z białek kiełbasy, ananasa
i papryki 15,00 zł (6 szt.)
Tymbalik drobiowy 80ml 32,40 zł (6 szt.)
Porcja strudla francuskiego ze szpinakiem i wędzonym
łososiem okraszona sezamem 28,80 zł (6 szt.)
Mini hot dog w cieście francuskim okraszony
sezamem 19,44 zł (6 szt.)

POTRAWY ZIMNE:
Półmisek wędlin i mięs własnej produkcji dekorowanych
warzywami 39,00 zł (600g)

DANIE GŁÓWNE:
Devolay klasyczny 9,90 zł / szt.
Devolay z pieczarkami i serem 10,50 zł / szt.
Roladka schabowa śląska 15,00 zł / szt.
Roladka wołowa śląska 18,50 zł / szt.
Sos ciemny do rolad 450ml GRATIS
Szwajcar (rolowany schab z szynką i serem,
panierowany) 11,50 zł / szt.
Nuggetsy z kurczaka 8,50 / 3 szt.

DODATKI:
Modra kapusta z boczkiem 6,00 zł (porcja 200g)
Buraczki z cebulką 4,50 zł (porcja 200g)
Surówka z marchewki i jabłka 4,00 zł (porcja 200g)

INFORMACJA:

Półmisek serów miękkich i twardych, żółtych i kolorowych
dekorowanych owocami 39,00 zł (450g)
Półmisek wędlin, mięs i serów różnych dekorowanych
warzywami i owocami 45,00 zł (500g)





Śledzie z cebulką w oleju 15,00 zł (300g)



Śledzie po kaszubsku z rodzynkami
i suszoną śliwką 19,00 zł (300g)



SAŁATKI:
Sałatka tradycyjna jarzynowa
(śląski szałot) 13,00 zł (500ml)



Sałatka z tortellini i szynką 16,00 zł (500ml)




ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 08 IV 2020 (środa) do godz. 16:30
mailowo: catering@cateringarts.pl
telefonicznie: (+48) 536 066 066

Zamówienia należy składać mailowo lub
telefonicznie (szczegóły w stopce).
Posiłki dostarczamy w dniu 11 kwietnia
w godzinach 11-15 lub inne do ustalenia.
Standardowo catering w opakowaniach
jednorazowych (możliwość zastawy
porcelanowej za dopłatą).
Do każdego zamówienia doliczamy stałą kwotę
3,00 zł opłaty recyklingowej za opakowania.
Możliwość odbioru osobistego w Chorzowie
w dniu 11 kwietnia z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa po wcześniejszym umówieniu się
na konkretną godzinę (kartony zbiorcze na wynos
w cenie 2,00 zł / szt.).
Dostawa na terenie Chorzowa i części Katowic
GRATIS (szczegóły ustalane indywidualnie).
Preferowana płatność przelewem lub kartą.
Min. wartość zamówienia w dostawie 200 zł.

