


O nas
Jesteśmy rodzinną firmą cateringową 
prężnie rozwijającą się od 2012 roku.

Nasze uznanie na rynku potwierdzają 
liczne realizacje dla Klientów wielu branży 
oraz nagrody i wyróżnienia.
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Co robimy?
• Realizujemy usługi cateringowe podczas 

ważnych wydarzeń oraz kameralnych 
spotkań naszych Klientów,

• Usługi realizujemy zarówno 
dla kilkudziesięciu, kilkuset,
jak i kilku tysięcy osób,

• Oferujemy kompleksowe usługi związane 
zarówno z przygotowaniem potraw, 
jak również ich podanie, zapewnienie 
zastawy porcelanowej, profesjonalna 
obsługa kelnerska oraz inne niezbędne 
usługi dla zapewnienia sukcesu 
wydarzenia.

http://www.catering-arts.pl/realizacje


Catering 
dla osób 
indywidualnych
• Przyjęcia okolicznościowe,

• Wesela, poprawiny,

• Bankiety, bale, studniówki,

• Przyjęcia pod namiotami,

• Wiejski stół,

• Grille z obsługą.

Catering 
biznesowy
 Bankiety, gale, koktajle, premiery, 

otwarcia firm i budynków,

 Spotkania firmowe,

 Imprezy firmowe,

 Kanapki i finger food,

 Catering konferencyjny 
oraz na szkolenia i warsztaty,

 Lunche do firmy,

 Posiłki regeneracyjne dla 
pracowników,

 Catering świąteczny.



Catering plenerowy
 Imprezy plenerowe w szczególności z grillem, ale i nie tylko,

 Bankiety pod namiotami lub w halach namiotowych,

 Przyjęcia okolicznościowe w ogrodzie,

 Garden party z grillem lub bez,

 Pikniki rodzinne (sam catering lub kompleksowa usługa).

Bankiety, koktajle
 Bankiety,

 Imprezy firmowe,

 Koktajle (standing party),

 Urodziny firmy, jubileusze.



MENU ZASIADANE PREMIUM

NAPOJE GORĄCE w termosach

Herbata czarna, kawa rozpuszczalna w termosach BEZ LIMITU
Dodatki: mleko krowie, cukier biały, cukier brązowy, cytryna 

NAPOJE ZIMNE podane w stół

Soki owocowe  w karafkach (min. 2 smaki: jabłko, pomarańcza) 200 ml/os
Woda z miętą i cytryną w karafkach BEZ LIMITU

ZIMNA PŁYTA podana do stołu

Śląskie praliny
Mini ptysie z bitą śmietaną
Ciasto WIELKANOCNE mix

Przysmaki z ciasta francuskiego z twarożkiem i warzywami
Półmisek pasztetów i mięs pieczonych własnej produkcji

Szlachetne sery i przekąski serowe z winogronami i oliwkami
Śledzie z żurawiną w oleju

Kolorowe połówki jaj faszerowane pastami warzywnymi
Sałatka warstwowa z jajkiem i tuńczykiem

Szałot śląski
Ćwikła z buraczków, chrzan z  jakiem i śmietaną

Pieczywo jasne i ciemne, masło

SŁODKOŚCI

Bufet ciepły

Lunch w kociołku łącznie 250 ml/os:
Śląski żurek na tradycyjnym zakwasie z ziemniakami i kiełbasą 

Zupa chrzanowa na wywarze warzywnym ze śmietaną 
Lunch w podgrzewaczu łącznie 100 gr/os:

Biała kiełbasa zapiekana z cebulą i jabłkiem na purée chrzanowym
Klasyczna kiełbasa pieczona z majerankiem i rozmarynem

Cena 151,00 zł netto / os. (w tym 15 zł netto +23% vat, reszta +8% vat)

Do ceny jedzenia zostanie doliczony koszt obsługi i logistyki



NAPOJE GORĄCE w termosach

Herbata czarna, kawa rozpuszczalna w termosach BEZ LIMITU
Dodatki: mleko krowie, cukier biały, cukier brązowy, cytryna 

NAPOJE ZIMNE podane w stół

Soki owocowe  w karafkach (min. 2 smaki: jabłko, pomarańcza) 200 ml/os
Woda z miętą i cytryną w karafkach BEZ LIMITU

ZIMNA PŁYTA podana do stołu

Śląskie praliny
Mini ptysie z bitą śmietaną
Ciasto WIELKANOCNE mix

Przysmaki z ciasta francuskiego z twarożkiem i warzywami
Półmisek pasztetów  i mięs pieczonych własnej produkcji

Szlachetne sery i przekąski serowe z winogronami i oliwkami
Śledzie z żurawiną w oleju

Kolorowe połówki jaj faszerowane pastami warzywnymi
Sałatka warstwowa z jajkiem i tuńczykiem

Szałot śląski
Ćwikła z buraczków, chrzan z  jakiem i śmietaną

Pieczywo jasne i ciemne, masło

SŁODKOŚCI

Cena 113 zł netto / os. (w tym 15 zł netto +23% vat; reszta +8% vat)

MENU ZASIADANE PREMIUM

Do ceny jedzenia zostanie doliczony koszt obsługi i logistyki



MENU BUFETOWE PREMIUM

NAPOJE GORĄCE w formie bufetu, uzupełniane

Herbata (min. 3 rodzaje, np.: czarna, zielona, owocowa)
Dodatki do herbaty: cukier biały i brązowy, cytryna, wrzątek w warniku

Kawa świeżo mielona z ekspresu (czarna, biała, cappuccino)
Dodatki do kawy: mleko krowie, mleko sojowe, cukier biały i brązowy

NAPOJE ZIMNE uzupełniane

Soki owocowe (min. 2 smaki: jabłko, pomarańcza)
Woda z miętą i cytryną

Opcjonalnie: napoje gazowane w butelkach szklanych 200ml

Bufet z przekąskami i zimną płytą 4 szt./os 

SŁODKI BUFET lub deser serwowany

Śląskie praliny
Mini deserki mix smaków

Mini ptysie z bitą śmietaną
Ciasto WIELKANOCNE

Mini vol-au-vent francuski z pastą koperkową
Kulka serowa w chrupiącej panierce z czarnuszką i kawałkiem winogrona

Rolada szpinakowa z humusem buraczano - chrzanowym
Mini tymbalik mięsny pod pierzynką okraszony czarnuszką

Torcik z tramezzino z serkiem i szczypiorkiem oraz warzywami
Kolorowe połówki jaj faszerowane pastami warzywnymi

Mini pasztet z żurawiną 

Bufet ciepły

Lunch w kociołku łącznie 250 ml/os:
Śląski żurek na tradycyjnym zakwasie z ziemniakami i kiełbasą 

Zupa chrzanowa na wywarze warzywnym ze śmietaną 
Lunch w podgrzewaczu łącznie 100 gr/os:

Biała kiełbasa zapiekana z cebulą i jabłkiem na purée chrzanowym
Klasyczna kiełbasa pieczona z majerankiem i rozmarynem

Cena 124,00 zł netto / os. (w tym 25 zł netto +23% vat, reszta +8% vat)

Do ceny jedzenia zostanie doliczony koszt obsługi i logistyki



MENU – propozycja (BUFETOWA) 
STANDARD 

NAPOJE GORĄCE w formie bufetu, uzupełniane

Herbata (min. 3 rodzaje, np.: czarna, zielona, owocowa)
Dodatki do herbaty: cukier biały i brązowy, cytryna, wrzątek w warniku

Kawa świeżo mielona z ekspresu (czarna, biała, cappuccino)
Dodatki do kawy: mleko krowie, mleko sojowe, cukier biały i brązowy

NAPOJE ZIMNE uzupełniane

Soki owocowe (min. 2 smaki: jabłko, pomarańcza)
Woda z miętą i cytryną

Opcjonalnie: napoje gazowane w butelkach szklanych 200ml

Bufet z przekąskami i zimną płytą 4 szt/os 

SŁODKI BUFET lub deser serwowany

Śląskie praliny
Mini deserki mix smaków

Mini ptysie z bitą śmietaną
Ciasto WIELKANOCNE

Mini vol-au-vent francuski z pastą koperkową
Kulka serowa w chrupiącej panierce z czarnuszką i kawałkiem winogrona

Rolada szpinakowa z humusem buraczano - chrzanowym
Mini tymbalik mięsny pod pierzynką okraszony czarnuszką

Torcik z tramezzino z serkiem i szczypiorkiem oraz warzywami
Kolorowe połówki jaj faszerowane pastami warzywnymi

Mini pasztet z żurawiną 

Mix sałat z kiełkami i warzywami  z jajkiem z sosem miodowo - cytrynowym

Cena 96,00 zł netto / os. (w tym 25 zł netto +23% vat; reszta +8% vat)

Do ceny jedzenia zostanie doliczony koszt obsługi i logistyki



MENU – inne opcje
BUFET WIN

DEGUSTACJA

Stoisko degustacyjne z alkoholami premium
z prywatnego importu:

- Whisky,
- Rumy,

- Wina (Włochy, Gruzja).

OPEN BAR

Zapewniamy:
* obsługę barmańską,

* zakup odpowiednich najlepszych jakościowo produktów,
* dodatki komplementarne (rurki, serwetki itd.),

* szkło do drinków i pozostałych alkoholi,
* nielimitowana ilość drinków bezalkoholowych oraz

alkoholowych przygotowanych na produktach premium
takie, jak: Gin seagrams, Tequila olmeca, Martini bianco,

Aperol, Rum malibu, Rum bacardi, Cointreau, Sangria,
Cava, syropy barmańskie grenadyna, blue curaco, itp.

* profesjonalny sprzęt barmański,
* mobilny bar wraz z oświetleniem,

* wysokiej jakości whisky z prywatnego importu.

Wellcome drink winem musującym Cava z owocem
Wina białe hiszpańskie

Wina czerwone hiszpańskie
Bufet uzupełniany, częściowo serwowany

PIWO LANE

Piwo lane do wyboru:
Kozel Jasny, Kozel Ciemny, Tyskie, Żubr

lub inne piwa na życzenie, w tym rzemieślnicze.

Piwa bezalkoholowe butelkowane na życzenie



USŁUGI JAKIE ŚWIADCZYMY

Pomoc w wyborze miejsca na organizację przyjęcia, bankietu,

Aranżacja miejsca usługi (dekoracja materiałami, kwiatami, światłem),

Zapewnienie niezbędnych mebli eventowych,

Zapewnienie niezbędnych urządzeń cateringowych,

Pomoc w ułożeniu harmonogramu imprezy,

Pomoc w doborze programu artystycznego wydarzenia,

Nakrycie stołów z pełną zastawą porcelanową, szklaną i sztućcami,

Profesjonalna obsługa kelnerska i barmańska,

Nagłośnienie, oświetlenie, sceny, telebimy.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Nasze atuty
• Jesteśmy fachowcami i profesjonalistami 

w swoim fachu,

• Jesteśmy firmą, która realizuje usługi 
od A do Z,

• Przygotowujemy ofertę dopasowaną 
do potrzeb Klienta,

• Podejmujemy wyzwania,

• Jesteśmy w stanie realizować kilka zleceń 
jednocześnie,

• Posiadamy własną flotę samochodów 
dostawczych i ciężarowych z chłodniami,

• Posiadamy niezbędne pozwolenia wydane 
przez Powiatową Stację Sanitarno -
Epidemiologiczną.
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Nasz rekord
• Zrealizowaliśmy catering 

dla 1500 osób,

• Używaliśmy ponad 2500 sztuk porcelany 
zmywanych na bieżąco w miejscu 
cateringu,

• Użyliśmy jednocześnie ponad 3000 szt. 
sztućców,

• Wydaliśmy ponad 3000 potraw podczas 
jednego wieczoru,

• Wykorzystaliśmy prawie 350 szt. 
półmisków podczas jednego wydawania 
przyjęcia,

• Nasze samochody pokonały ok. 2500km 
w ciągu jednego dnia.

http://www.catering-arts.pl/realizacje


Zaufali nam
• Mamy na koncie ponad 1000 

zadowolonych klientów,

• Miesięcznie dostarczamy 
kilkaset cateringów,

• Zapraszamy Państwa do grona 
zadowolonych Klientów.

Wybrane referencje znajdą Państwo na stronie: www.Catering-Arts.pl/zaufali-nam

• Jesteśmy głównym catererem w hali widowiskowo-sportowej 
Arena w Gliwicach.

• Jesteśmy wyłącznym cateringiem w strefie eventowej
w Śląskim Wesołym Miasteczku.

• Jesteśmy głównym realizatorem usług cateringowych podczas 
konferencji i eventów w sieci Multikino na terenie Górnego Śląska.

http://www.catering-arts.pl/zaufali-nam


Agnieszka Zaleska
agnieszka@cateringarts.pl

tel. 534 04 88 88

Ewa Kawiorska-Sendal 
ewa@cateringarts.pl

tel. 731 609 009

Marcin Czajka
catering@cateringarts.pl

tel. 503 921 321

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy członkiem organizacji:


