Przykładowe oferty kateringu wigilijnego do Twojej firmy
Oferta w cenie: 55zł/osoba
Menu:
Barszczyk z uszkami
Śledzie tradycyjne w oleju z cebulą
Śledzie w kremie curry –

40g/osoba
40g/osoba

Pstrąg faszerowany rodzynkami powlekany galaretką –
Ryba po grecku klasyczna –

40g/osoba
40g/osoba

Nicejska z tuńczykiem i sosem francuskim –
80g/osoba
Sałtka waldorf z selerm naciowym, jabłkiem i sosem z sera cambozola – 80g/osoba
babeczki nadziewane grzybami po polsku
babeczki nadziewane musem z wędzonego łososia

sztuka/osoba
sztuka/osoba

Mix ciast świątecznych
Napoje: Woda, Soki, Susz wigilijny

100g/osoba

Oferta w cenie: 67zł/osoba
Menu:
Barszcz z uszkami
Kapusta wigilijna z grzybami
Pierożki wigilijne z farszem grzybowym

200g/osoba
200g/osoba

Śledzie w sosie węgierskim
Śledzie na słodko z rodzynkami, orzechami włoskimi i czerwona cebulką

40g/osoba
40g/osoba

Sałatka jarzynowa
Sałata z mozarellą i pomidorkami cherry w sosie czosnkowym

80g/osoba
80g/osoba

Roladki z łososia wędzonego z serkiem śmietankowym
Roladki szpinakowe z serkiem

sztuka/osoba
sztuka/osoba

Na słodko: Racuchy ze śliwka i jabłkami z białą posypką
Napoje: Kawa, herbata, woda, soki owocowe, susz wigilijny

Oferta w cenie: 89zł/osoba
Menu:
Dania na ciepło w podgrzewaczach:
Barszczyk wigilijny
Morszczuk pieczony/karp panierowany
Sos tatarski
Ziemniaki opiekane
Surówki np.: kiszona kapusta
Pierogi z pieczarkami i kapustą
Kapusta wigilijna

100g/osoba
100g/osoba
100g/osoba
50g/osoba
50g/osoba

Przekąski zimne:
Śledzie w sosie węgierskim
40g/osoba
Śledzie po japońsku z sałatką z kisoznego ogórka z jabłkiem, zielonym grozkiem i jajkiem 40g/osoba
Pstrąg faszerowany rodzynkami powlekany galaretką
Pstrąg faszerowany krewetkami na ostro

40g/osoba
40g/osoba

Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka

80g/osoba
80g/osoba

Roladki z łososia wędzonego z serkiem śmietankowym
Roladki spzinakowe z serkiem
Na słodko:
Mix ciast świątecznych
Racuchy ze śliwka i jabłkami z białą posypką
Napoje: Kawa, herbata, woda, soki, susz wigilijny

Oferujemy katering w naczyniach jednorazowych oraz na porcelanie.
W przypadku kateringu na porcelanie doliczana jest opłata za obsługę
Kateringi realizujemy na terenie miasta Lublin.
Przy zamówieniu powyżej 300zł- dostawa gratis.
Nie znalazłeś oferty o której myślisz?
Napisz do nas!
marketing@locomotiva.pl
Oferta ważna do 31.12.2020
Przygotował : Paweł Lubański
Tel 516 056 057

sztuka/osoba
sztuka/osoba

