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OFERTA CATERINGOWA
Zdrowie, smak i pasja

Jesteśmy firmą cateringową działającą
w branży gastronomicznej i od samego
początku postawiliśmy na naturalne
produkty, zdrową kuchnie oraz jakość.
Sama firma powstała z pasji do sztuki
gotowania i doświadczenia
gastronomicznego. Firma posiada
doskonałe zaplecze kuchenne
i techniczne wraz z logistyką.
Doświadczony i profesjonalny zespół
dba o najdrobniejsze szczegóły,
tworząc menu dla państwa uwzględnia
życzenia i uwagi.

OFERTA CATERINGOWA
Zdrowie, smak i pasja
OFERTA KOMUNIA
OBIAD
Zupa
- rosół drobiowy z makaronem
Drugie danie (2 mięsa na osobę)
- indyk faszerowany podawany na kaszy gryczanej
- schab faszerowany pieczarkami
- filet z piersi z kurczaka w ziołach
- zraz wołowy w sosie własnym
Dodatki
- ziemniaki, kluski śląskie, ryż, sos
Surówki
- mizeria
- surówka wiosenna z kapusty pekińskiej
- surówka z czerwonej kapusty
Zimna płyta
- Sałatka nicejska
- Sałatka z karmelizowaną gruszką mixem sałat i gorgonzolą z sosem balsaminko
- Patera z tartinkami (ogórek i pasta serowa, pasta z tuńczyka, pasta z suszonych pomidorów i
pasta z wędzonym łososiem, terrina z łososia)
- Patera mięsna (schab faszerowany, roladki wieprzowe, roladki
z kurczaka ze szpinakiem, kuleczki mięsne, pierś w migdałach, paluszki wieprzowe w
sezamie, zraziki chrzanowe, rolada babuni, pieczeń z karczku i szynki)
KOLACJA
Trójkąty drobiowe nadziewane szynką, frytki i surówka
lub
Makaron tagliatelle salmone(łosoś), Tortolini all Romano(szynka z groszkiem)

Ciasta i napoje we własnym zakresie lub po naszej stronie dodatkowo płatne.

OFERTA CENOWA:
Liczba uczestników 26 os.
Cena za osobę
180 zł
W ramach usługi firma gwarantuje:
- Dostawę własnym środkiem transportu
- Transport w pojemnikach cateringowych
- Dekorację stołu
- Naczynia i sztućce
- Krzesła
- Stoły
- Obsługę kelnerską

Kamil Szot One Way
ul. Kwiatkowskiego 11a
80-299 Gdańsk
tel. 600703048
email: pierogarnia@1-way.pl
strona: 1-way.pl

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do współpracy, chcąc Wam służyć
swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
Kamil Szot

