
 
 

CATERING OKOLICZNOŚCIOWY 
 

Poniżej prezentujemy Państwu propozycje menu na przyjęcia 

okolicznościowe. Możecie Państwo wybrać jedną z przedstawionych poniżej 

propozycji lub ułożyć własne menu w którym pomogą nasi pracownicy. 
 

Dajemy Państwu możliwość zamieniania dań ciepłych  

i zimnych między zestawami. 
 

Pakujemy hermetycznie, jak również dowozimy dania ciepłe. 

Potrawy możemy przygotować na zastawie stołowej typu arcoroc  
lub w pojemnikach jednorazowych. 

 

 

 
Propozycja I 

 
dania ciepłe cena: 35 zł/1 os.  

dania zimne cena: 23 zł/1 os. 

• Dania ciepłe  

Zupa pomidorowa z makaronem 

Kotlet schabowy po staropolsku 

Kotlet de volaille 

 

➢ 2 dodatki do wyboru: ziemniaki opiekane, ziemniaki gotowane, kluski śląskie, 

kopytka, ryż 

➢ do wyboru 2 surówki: marchew z chrzanem, kapusta biała z papryką, kapusta 

biała z koperkiem, czerwona kapusta, buraczki 

 

• Dania zimne  

Śliwka w boczku  

Pieczarki faszerowane 

Jajko w sosie tatarskim  

Sałatka jarzynowa w szynce  

Patera mięs (3 rodzaje) na 5 osób 

Sałatka z kurczakiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propozycja II 

 
dania ciepłe cena: 56 zł/1 os. 

dania zimne cena: 36 zł/1 os. 

• Dania ciepłe 

Zupa rosół z pierożkami mięsnymi 

Udka faszerowane serem lazur i suszonymi pomidorami 

Roladki wołowe w sosie własnym 

Krokiet z barszczykiem 

 

➢ 2 dodatki do wyboru: ziemniaki opiekane, ziemniaki gotowane, kluski śląskie, 

kopytka, ryż  

➢ do wyboru 2 surówki: marchew z chrzanem, kapusta biała z papryką, kapusta 

biała z koperkiem, czerwona kapusta, buraczk 

 

• Dania zimne  

Rolada łososiowa  

Rolada szpinakowa z warzywami 

Śledzie z żurawiną i śliwką 

Babeczki z pastami (3 rodzaje past) 

Pieczarki faszerowane 

Sałatka gyros 

Nugetsy drobiowe z sosem czosnkowym  

 

Propozycja III 

 
dania ciepłe  cena: 51 zł/1 os.  

dania zimne  cena: 46 zł/1 os.  

• Dania ciepłe  

Zupa serowa z grzankami  

Filet drobiowy w sosie śmietanowym  

Ryba dorsz z pietruszkową kruszonką + sos  

Pałki z kurczaka na ostro 

Zupa strogonow  

 

➢ 2 dodatki do wyboru: ziemniaki opiekane, ziemniaki gotowane, kluski śląskie, 

kopytka, ryż  

➢ do wyboru 2 surówki: marchew z chrzanem, kapusta biała z papryką, kapusta 

biała z koperkiem, czerwona kapusta, buraczki 

 

• Dania zimne  

Rurki z nadzieniem pikantnym 

Babeczki z różnymi farszami (3 rodzaje) 

Śliwka w boczku  

Pieczarki faszerowane 

Jajko w sosie tatarskim  

Patera mięs (3 rodzaje) na 5 osób 

Ryba w sosie salsa  

Tortilla z różnymi farszami 

Sałatka z kurczakiem 



Propozycja IV 
 

dania ciepłe  cena: 68 zł/1 os. 

dania zimne  cena: 39 zł/1 os. 

• Dania ciepłe  

Zupa gulaszowa 

Filet z indyka w migdałach z żurawiną i gruszką 

Ryba dorsz na podszyciu grzybowym 

Pasztecik z barszczykiem 

Skrzydełka faszerowane  

 

➢ 2 dodatki do wyboru: ziemniaki opiekane, ziemniaki gotowane, kluski śląskie, 

kopytka, ryż  

➢ do wyboru 2 surówki: marchew z chrzanem, kapusta biała z papryką, kapusta 

biała z koperkiem, czerwona kapusta, buraczki 

 

• Dania zimne  

Łosoś rolowany z serkiem  

Śliwka w boczku  

Pierogi tapas-empandas z sosem orzechowym  

Tortilla z różnymi farszami 

Brzoskwinia po królewsku  

Sałatka jarzynowa w szynce  

Sałatka grecka   

 

Propozycja V 
 

dania ciepłe cena: 81 zł/1 os.  

dania zimne cena: 45 zł/1 os. 

• Dania ciepłe  

Zupa żurek grzybowy  

Zupa krem z brokułów   

Kotlet wieprzowy po szwajcarsku  

Roladki drobiowe ze szpinakiem, pomidorami suszonymi i serem lazur w sosie  

Sandacz na podszyciu grzybowym  

Uda faszerowane pieczarkami 

Żeberka w kapuście 

➢ 2 dodatki do wyboru: ziemniaki opiekane, ziemniaki gotowane, kluski śląskie, 

kopytka, ryż 

➢ do wyboru 2 surówki: marchew z chrzanem, kapusta biała z papryką, kapusta 

biała z koperkiem, czerwona kapusta, buraczki 

 

• Dania zimne  

Rurki z nadzieniem pikantnym 

Babeczki z różnymi farszami (3 rodzaje) 

Śliwka w boczku  

Pieczarki faszerowane 

Jajko w sosie tatarskim  

Patera mięs (3 rodzaje) na 5 osób 

Ryba w sosie salsa  

Tortilla z różnymi farszami 

Sałatka z kurczakiem  



 

 

Propozycja VI 

 
dania ciepłe cena: 92 zł/1 os.  

dania zimne cena: 66 zł/1 os. 

 

• Dania ciepłe  

Zupa ministrone 

Zupa rosół z pierożkami mięsnymi 

Pierś kacza z modrą kapustą  

Polędwiczki z boczkiem z sosem kurkowym 

Lakierowany kurczak z miodem i sezamem 

Barszczyk z krokietem  

Udka faszerowane pieczarkami  

Bigos staropolski 

 

➢ 2 dodatki do wyboru: ziemniaki opiekane,  ziemniaki, kluski śląskie, 

kopytka, ryż  

➢ do wyboru 2 surówki: marchew z chrzanem, kapusta biała z papryką, biała 

kapusta z koperkiem, czerwona kapusta,  buraczki 

 

• Dania zimne  

Rurki z nadzieniem pikantnym 

Babeczki z różnymi farszami (3 rodzaje) 

Babeczki nadziewane  

Śliwka w boczku  

Pieczarki faszerowane 

Jajko w sosie tatarskim  

Patera mięs (3 rodzaje) na 5 osób 

Ryba w sosie salsa  

Tortilla z różnymi farszami 

Rolada szpinakowa z łososiem  

Śledzie z żurawiną i śliwką  

Sałatka z grecka 

Sałatka gyros   

 

  

Informacje i zamówienia 

Dział Żywienia Bogatynia 

Tel. 75 64 83 551, 75 64 83 544 

Tel. 885 774 405, 887 178 234 

e-mail: catering-bogatynia@mega-serwis.com.pl 

www.mega-serwis.com.pl 

mailto:catering-bogatynia@mega-serwis.com.pl

