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FORMULARZ ZAMÓWIENIA DAŃ ŚWIĄTECZNYCH 2022 
 

Proszę o złożenie zamówienia w punkcie sprzedaży. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest płatność gotówką lub kartą. 
 

W przypadku pytań proszę o kontakt: 71 375 04 53 / 661 297 050 

Alternatywnie zamówienie można złożyć wypełniając formularz zamówień i pisząc na adres e-mail: marketing@hotelpatio.pl. 
 

Zamówienia przyjmujemy do 19.12.2022. 

 

 
Imię i Nazwisko: _________________________________________                                              

 

Adres:  _________________________________________ Kod: ________________________ 

                                           

Telefon: ______________________  

 

Proszę obciążyć w PLN ______________     moją kartę *VISA/ MASTERCARD /DINERS/ AMEX, 

 

Data ważności: ______________     Kod CVC:    ______________  *Niepotrzebne skreślić 

 

Numer karty:  -  -  -  Podpis: ___________ 

 

Proszę o przygotowanie zamówienia: 

 

 Odbiór na miejscu Data: ______________   Godzina:  8-9, 10–11, 12-13, 14–15, 16-17, 18-19 

 

 

Asortyment  - sałatki waga porcji cena ilość  razem 

Śledziowa z jabłkiem i korniszonami w śmietanie kg 10 110,00 zł   

Jajeczno- ziemniaczana   kg 10 50,00 zł   

Tradycyjna  sałatka  jarzynowa kg 10 50,00 zł   

∑:      

 

Asortyment  - przystawki zimne waga porcji cena ilość  razem 

Roladka z kaczki 

faszerowanej  figami i zielonymi pistacjami- plastry 
kg 10 250,00 zł 

 
 

Wigilijny karp w galarecie- filet kg 6 170,00 zł   

Święteczne mięsa i  wędliny:  

boczek z majerankiem faszerowany grzybami, szynka 

wędzona w ciepłym dymie, kiełbasa z jałowcem) 

kg 6 155,00 zł 
 

 

Karp po żydowsku z rodzynkami i piernikiem- filety kg 6 175,00 zł   

Ryba po grecku z cytryną  i czarnymi oliwkami  kg 10 195,00 zł   

Polędwiczka wieprzowa z grzybami ½ kg 10 190,00 zł   

Schab z owocami ½ kg 10 85,00 zł   

∑:      

 

Asortyment  - pasztety waga porcji cena ilość razem 

z kaczki z figami, morelami  i pistacjami ½ kg 10 150,00 zł   

cielęcy z kurkami  i  borowikami ½ kg 10 150,00 zł   

∑:      
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Asortyment  - zupy waga porcji cena ilość razem 

Grzybowa z warzywami i łazankami l 4 65,00 zł   

Barszcz czerwony 

z uszkami i grzybami  
l 4 90,00 zł 

 
 

∑:      

 

Asortyment  - dania mączne waga porcji cena ilość razem 

Pierogi ruskie ze skwarkami  kg 6 90,00 zł   

Pierogi z kapustą i grzybami kg 6 90,00 zł   

∑:      

 

Asortyment  - dania główne waga porcji cena ilość razem 

Filet z sandacza z kapustą i grzybami kg 5 290,00 zł   

Pieczona pierś z kaczki 

z modrą kapustą, figami i sosem wiśniowym 
kg 6 340,00 zł 

 
 

Polędwiczka wieprzowa faszerowana grzybami kg 5 140,00 zł   

Pieczona pierś z indyka 

z sosem żurawinowo-pomarańczowym 
kg 8 210,00 zł 

 
 

Medaliony wieprzowe w plastrach wędzonego 

boczku 
kg 5 255,00 zł 

 
 

Kapusta z grzybami kg 8 50,00 zł   

∑:      

 

Asortyment  - desery waga porcji cena ilość razem 

Tarta czekoladowa szt 12 170,00 zł   

Kruchy makowiec z bakaliami kg 6 125,00 zł   

Kompot z suszonych owoców  l 5 55,00 zł   

Sernik w białej czekoladzie kg 6 115,00 zł   

Piernik z miodem gryczanym kg 6 90,00 zł   

Szarlotka z rodzynkami, orzechami i sosem 

waniliowym 
kg 10 170,00 zł 

 
 

∑:      

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                                                                ………………………………………… 

data i podpis zamawiającego                     data i podpis otrzymującego zamówienie  
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