MENU
PrzerwyChrzciny
kawowe
– propozycja
– propozycja
II
II

Obiad
• Kotlet de volaille
• Rolada drobiowa z kolorową papryką
• Ziemniaki z koperkiem
• Surówki: marchewka z jabłkiem, czerwona kapusta, sałata Colesław

MENU
Chrzciny – propozycja II

Chrzciny
Cena: 100 zł netto za osobę dorosłą,
70 zł netto za dziecko do lat sześciu
Kaskada Catering pomoże Państwu w organizacji
wyjątkowego przyjęcia z okazji chrztu. Zapewniamy
pełną oprawę kulinarną wydarzenia. Wyśmienite
potrawy przygotowywane są przez naszych doświadczonych kucharzy, a następnie serwowane
przez profesjonalnych kelnerów. Bogate menu
obejmuje nie tylko tradycyjne polskie dania, ale
również bardziej nietypowe propozycje. Gwarantujemy, że zadowoli ono podniebienia zaproszonych

Obiad

gości, również tych najmłodszych. Dzięki Kaskada
Catering będą mogli Państwo w pełni skupić się na
przeżywaniu tego ważnego dnia w życiu dziecka.
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Napoje
• Kawa
• Herbata czarna i smakowa
• Woda mineralna gazowana i niegazowana
• Soki owocowe: pomarańcza, jabłko
• Napoje gazowane: Pepsi, Fanta, Sprite

Przystawka
• Roladka z łososia wędzonego nadziewana twarożkiem z sosem andaluzyjskim na tostach

Zupa
• Krem z zielonego groszku z groszkiem ptysiowym

Obiad
• Filet z kurczaka w grzankach
• Karczek duszony z pieczarkami
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Obiad – cd.
• Ziemniaki z koperkiem
• Surówki: marchewka z jabłkiem, czerwona kapusta, sałata Colesław

Zimna płyta
• Półmisek wędlin, mięs pieczonych i rolad
• Półmisek wyrobów wiejskich
• Deska serów żółtych i pleśniowych
• Śledzie po kaszubsku i rolmopsiki śledziowe
• Sałata z kurczaka grillowanego
• Sałata meksykańska
• Galaretki drobiowe
• Pieczywo
• Owoce

Ciepłe danie
• Wieprzowina w sosie porowym, serwowana z pieczywem
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Kaskada Catering
ul. Łany 5A
32-020 Wieliczka
tel. 516 072 254
biuro@kaskada-catering.pl
www.kaskada-catering.pl

Podane w katalogu ceny są cenami netto. Zawierają
wszelkie koszty organizacyjne. Obejmują: profesjonalną obsługę kelnerską, zastawę stołową, szkło,
sztućce, nakrycie i dekorację stołów oraz transport.
Jeżeli nasze propozycje nie spełniają Państwa
oczekiwań prosimy o kontakt, z przyjemnością

Obiad

zapoznamy się z Państwa sugestiami i uwagami,
dzięki którym będziemy mogli przygotować ofertę
dostosowaną ściśle do Państwa wymogów.
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