
Spotkanie 
świąteczne 

w Twojej firmie

Planujesz kameralne, świąteczne 
spotkanie dla Pracowników?

Nasza oferta będzie dla Ciebie idealna.
 

Świąteczne dania podane w formie
 finger food zadowolą

najbardziej wymagające podniebienia
i zaskoczą swoją formą.

Restauracja Cafe Oranżeria 
Hotel**** Kossak



Spotkanie 
świąteczne 
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Restauracja Cafe Oranżeria 
Hotel**** Kossak

Spotkanie formalne, aby podsumować
mijający rok i omówić osiągnięte w nim
sukcesy lub tak po prostu: spotkanie z
najbliższymi  współpracownikami. W

Restauracji Cafe Oranżeria
zorganizujemy dla Ciebie firmową 

 świąteczną kolację lub obiad.

PROPOZYCJE FINGER FOOD

WEGE

8 zł / szt.

Tarta z grzybami

Pieczona dynia z kozim serem
i orzeszkami piniowymi

Borowiki z patelni
z kaszą kuskus

Buraczki czerwone z malinami
i orzechami włoskimi

Roladka z cukinii z ziołowym
twarożkiem i twardym serem

Czerwona kapusta z jabłkami 
i grillowanym tofu

7 zł / szt.

Kapuśniaczek z ciasta
francuskiego

Smażone pierogi ruskie 
(na zimno) w śmietanie

Mus z ciecierzycy z kurkami
i sezamem

RYBA

8 zł / szt.

Łosoś wędzony z musem
chrzanowym i jajkiem
przepiórczym

Panierowany filet z karpia
w sosie tatarskim

7 zł / szt.

Śledź w śmietanie 
z korniszonami

Krewetki w sosie winnym

MIĘSO

8 zł / szt.

Kaczka pieczona z jabłkami 
i kaszą pęczak

Pieczony udziec jagnięcy 
z ciecierzycą i marynowaną
żurawiną

Rozbef z sałatą, rajskim
jabłkiem, karczochami 
i chrzanem

7 zł / szt.

Śliwki w boczku 
w sosie paprykowym

Pasztet z żurawiną 
i grzankami

Schab nadziewany 
suszoną śliwką 

NA SŁODKO

8 zł / szt.

Tiramisu piernikowe

Torcik chałwowo-orzechowy
"Kossak"

7 zł / szt.

Kluski z makiem

Prażone jabłka z kruszonką

Pieczone śliwki z migdałami

Sernik na zimno ze skórką 
pomarańczową

Mus czekoladowo-piernikowy
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INFORMACJE DODATKOWE

Restauracja Cafe Oranżeria - Hotel**** Kossak
Plac Kossaka 1, 31-106 Kraków,
tel. + 48 12 379 59 50, mobile. + 48 664 463 059
e-mail: restauracja@cafeoranzeria.pl, www.cafeoranzeria.pl

Pierniczki bez lukru - 1,2 zł / 1 szt.
UPOMINEK - paczka pierniczków (14 szt.) 

UPOMINEK - zakup vouchera dla Twojego pracownika do
Restauracji Cafe Oranżeria. Idealny prezent na każdą okazję

w celu zamówienia prosimy o kontakt 

podane ceny są cenami brutto
poinformuj nas o chęci otrzymania

wymagana jest przedpłata
płatności można dokonać osobiście (karta/gotówka)

oferta ważna w dniach 26.11.2020 - 23.12.2020
najkrótszy czas realizacji zamówienia wynosi 72 h,

realizacja zamówienia możliwa przy minimalnej ilości 64 szt.
możliwość wypożyczenia półmisków kaucja 25 zł / szt.

zamówienia do kwoty 1000 zł - odbiór własny
zamówienia powyżej 1000 zł - możliwość dowozu do 5km
dostawa powyżej 5 km - skontaktuj się z nami

DODATKOWE ZAMÓWIENIA 

       dekorowanych białym lukrem, zapakowane w folię ze
       wstążeczką - 21 zł

       (przy zakupie vouchera proponujemy 30% rabatu)

ZAMÓWIENIE

       mailowy: restauracja@cafeoranzeria.pl 
       lub telefoniczny +48 12 379 59 50

       faktury przed wystawieniem paragonu

       przelewem tradycyjnym lub płatnością online

       minimalna ilość zamówienia jednego rodzaju 
       finger food wynosi 8 szt.

ODBIÓR WŁASNY / DOSTAWA


