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CATERING ŚWIĄTECZNY
BOŻE NARODZENIE 2020

W Wigilię czas zatrzymuje się na chwilę, dając nam moment do nacieszenia się 
obecnością bliskich osób. To doskonała okazja również by podziękować 

za rok wspólnych działań współpracownikom i kontrahentom. 
Tegoroczne Święta będą miały bardziej symboliczny charakter, 

by je umilić polecamy naszą ofertę cateringową.
Skomponuj menu, wedle upodobań, by w wigilijny wieczór 

nie martwić się obowiązkami, a jedynie poczuć już tylko jego magię.  



ZUPY
240 ml (porcja)

DANIA GŁÓWNE CIEPŁE
0.5 kg

DESERY
1 kg

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH
0.5 kg

Krem z buraka z kozim serem i pestkami dyni
Barszcz czerwony z uszkami
Consomme grzybowe z włoszczyzną
Zupa grzybowa z łazankami

Ryba po grecku
Filet z indyka zapiekany z porem i czarnuszką
Schab pieczony w sosie z suszonych śliwek
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
Filet z karpia zapiekany z migdałami

Makowiec
Piernik z powidłami śliwkowymi
Tradycyjny sernik z rodzynkami
Miodownik

Kompot wigilijny (250 ml)

Buraki glazurowane
Marchew glazurowana z pomarańczą i imbirem
Kapusta z grochem
Pieczone ziemniaki z prażoną cebulką
Mini kopytka z boczniakami
Kapusta zasmażana z grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami z okrasą z cebuli
Bigos z wędzoną śliwką i grzybami

9 zł
10 zł
11 zł
13 zł

27 zł
32 zł
39 zł
49 zł
75 zł

39 zł
42 zł
50 zł
55 zł

6 zł

6 zł
1 1  zł
14 zł
15 zł
22 zł
26 zł
28 zł
29 zł
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PASZTETY
900 g (brytfanna)

Pasztet mięsny z bakaliami
Pasztet mięsny z orzechami
Pasztet mięsny z dodatkiem grzybów

35 zł
35 zł
35 zł

ZAKĄSKI ZIMNE
250 g

SAŁATKI
0,5 kg

Tartaletki z hummusem z rodzynkami
Schab nadziewany śliwką i morelą
Karczek w ziołach z ćwikłą
Śledź w śmietanie
Śledzie po francusku z cebulą, ogórkiem kiszonym 
oraz musztardą francuską Dijon
Indyk z bakaliami glazurowany z orzechami, ananasem, 
i brzoskwinią
Tymbaliki drobiowe
Rostbef pieczony na różowo z dipem musztardowym
Tatar z łososia wędzonego z pumperniklem i majonezem 
szczypiorkowym
Karp w galarecie

Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka z burakami i pstrągiem wędzonym
Sałatka z kurczakiem z marynowaną gruszką, pestkami 
dyni, żurawiną oraz majonezem curry

Zamówienia przyjmujemy do 18/12/2020, uwzględniając 100% przedpłatę.  
Istnieje możliwość zamówienia mniejszej porcji wybranej potrawy (gramatura od 100 g). 

e Do zamówień powyżej 200 zł a 0,5 kg pasztet w prezencie!

Zamówienia oraz informacje o dowozie:
42 206 81 00 / gastronomia@fabrykawelny.pl 

Zamówinie można opłacić na miejscu w Restauracji Przędzalnia lub przelewem. 
Dane do przelewu: Aflopa Nieruchomości Sp. z o.o. Sp.k / 94 1500 1546 1215 4000 7639 0000

(w tytule prosimy o wpisanie nazwiska oraz dopisku “catering świąteczny”)

6 zł
16 zł
17 zł
18 zł
22 zł

22 zł

23 zł
36 zł
39 zł

40 zł

8 zł
9 zł

22 zł


