
 
Propozycje wielkanocne nie tylko dla firm 

Spotkania firmowe w formie bufetu 

Z przyjemnością zorganizujemy u Państwa wielkanocne spotkanie w formie 

barwnego bufetu. Oto kilka propozycji, chętnie przygotujemy menu specjalnie 

dla Państwa. W cenę wliczyliśmy dekorację bufetu, obsługę i naczynia jednorazowe. Minimalne zamówienie dla 20 osób. 

 

MENU WIELKOPOSTNE 

Propozycja pierwsza 

Jaja faszerowane na wiosennej sałacie 

Śledzie w pięciu smakach 

Smartinki od święta dla jaroszy 

Sałatka wiosenna z jajek i dymki 

Świąteczna sałatka jarzynowa 

Pikantna sałatka ze śledzia 

Mazurki wielkanocne 

Ciasto drożdżowe z kruszonką 

Różane serniczki z bakaliami nie pieczone 
 

Cena 30 zł./osoba 

Propozycja druga 

Na ciepło 
Żur postny na grzybach z jajkiem zielononóżki 

Śledzie pocztowe w kolorowym cieście 

Na zimno 
Wiosenna kompozycja z nadziewanych jaj, warzyw i owoców morza 

Śledzie w pięciu smakach 

Smartinki od święta dla jaroszy 

Sałatka wiosenna z jajek i dymki 

Świąteczna sałatka jarzynowa 

Pikantna sałatka ze śledzia 

Na słodko 
Wiosenna lemoniada na prawdziwym miodzie 

Mazurki wielkanocne i baby drożdżowe 

Różane serniczki z bakaliami nie pieczone 
 

Cena 45 zł./osoba 

 

MENU ŚWIĄTECZNE NIE TYLKO DLA JAROSZY 

Propozycja pierwsza 

Jaja faszerowane na wiosennej sałacie 

Śledzie w trzech smakach 

Smartinki od święta nie tylko dla jaroszy 

Wiosenna kompozycja ze swojskich mięs i wędlin z marynatami 

Nóżki w galarecie z sosem tatarskim 

Indyk w maladze i schab po warszawsku 

Sałatka wiosenna z jajek i dymki 

Świąteczna sałatka jarzynowa z wiejską szynką 

Sałatka z niespodzianką 

Mazurki wielkanocne 

Ciasto drożdżowe z kruszonką 

Różane serniczki z bakaliami nie pieczone 
 

Cena 40 zł./osoba 

Propozycja druga 

Na ciepło 
Żur z białą kiełbasą z Porajówki, szynką i jajkiem zielononóżki 

Mazowiecka smażonka ze swojskich wędlin i mięs z ostrymi sosami 

Na zimno 
Wiosenna kompozycja z mięs i wędlin, jaj, warzyw i owoców morza 

Śledzie w trzech smakach 

Smartinki od święta nie tylko dla jaroszy 

Nóżki w galarecie z sosem tatarskim 

Indyk w maladze i schab po warszawsku 

Sałatka wiosenna z jajek i dymki 

Świąteczna sałatka jarzynowa z wiejską szynką 

Sałatka z niespodzianką 

Na słodko 
Mazurki wielkanocne i baby drożdżowe 

Różane serniczki z bakaliami nie pieczone 
 

Cena 60 zł./osoba 
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