
 

CATERING RODZINNY 
Nasz Dział Żywienia pomoże w organizacji wszelkiego typu imprez 

domowych. Imieniny, urodziny, rocznice, chrzciny, komunia – wymagają 

odpowiedniej oprawy kulinarnej. 

Zapraszamy do wysyłania nam zapytań. Bogata oferta i wieloletnie 

doświadczenie, jakie posiada nasza firma, z pewnością pozwolą na 

indywidualne dopasowanie menu do Państwa potrzeb, preferencji 

kulinarnych oraz do przeznaczonego na ten cel budżetu. 

Przygotujemy dla Państwa zarówno dania ciepłe, jak i zimne przekąski. 

Pakujemy hermetycznie,  jak również dowozimy dania ciepłe. 

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

 

 

PROPOZYCJE MENU – ZIMNE ZAKĄSKI 

 

Propozycja I cena: 21 zł/1 os.  

Śliwka w boczku 

Pieczarki faszerowane 

Babeczki nadziewane 

Pierogi tapas – empandas z sosem orzechowym 

Śledzie z żurawiną i śliwką 

 

 

Propozycja II cena: 25 zł/1 os.  

Śliwka w boczku 

Pieczarki faszerowane 

Babeczki nadziewane 

Babeczki z różnymi farszami (3 rodzaje) 

Pierogi tapas – empandas z sosem orzechowym 

Śledzie z żurawiną i śliwką 

 

Propozycja III cena: 32 zł/1 os.  

Śliwka w boczku 

Pieczarki faszerowane 

Łosoś rolowany z serkiem almette 



Babeczki z różnymi farszami (3 rodzaje) 

Pierogi tapas – empandas z sosem orzechowym 

Tortilla z różnymi farszami 

Rolada szpinakowa z warzywami 

 

Propozycja IV cena: 38 zł/1 os.  

Śliwka w boczku 

Babeczki nadziewane 

Pierogi tapas – empandas z sosem orzechowym 

Tortilla z różnymi farszami 

Rolada łososiowa ze szpinakiem 

Śledzie z żurawiną i śliwką 

Sałatka z kurczaka 

 

Propozycja V cena: 43 zł/1 os.  

Śliwka w boczku 

Babeczki nadziewane 

Łosoś rolowany z serkiem almette 

Patera mięs (3 rodzaje) wyrób własny/ na 5 osób 

Rolada szpinakowa z warzywami 

Kolorowe kanapki 

Skrzydełka faszerowane 

Śledzie z żurawiną i śliwką 

Sałatka grecka 

 

Propozycja VI cena: 62 zł/1 os.  

Śliwka w boczku 

Pieczarki faszerowane 

Łosoś rolowany z serkiem almette 

Babeczki nadziewane 

Pierogi tapas – empandas z sosem orzechowym 

Tortilla z różnymi farszami 

Patera mięs (3 rodzaje) wyrób własny/ na 5 osób 

Brzoskwinia po królewsku 

Skrzydełka faszerowane 

Rolada łososiowa ze szpinakiem 

Sałatka z kaczki z buraczkowym winegret 

 

Tym z Państwa, którzy chcieliby wzbogacić propozycje menu  

o dania ciepłe, poniżej przedstawiamy listę potraw, które można u nas 

zamówić, wówczas przygotujemy indywidualnie wycenioną ofertę. 

 

 

 

 

 



ZUPY 

 

Rosół z pierożkami mięsnymi 

Pomidorowa 

Barszcz czerwony 

Barszcz ukraiński 

Cebulowa 

Minestrone 

Gulaszowa 

Żurek z kiełbasą i jajkiem 

Krem z cukinii 

Krem z groszku 

Krem z dyni 

Krem z borowików 

 

DANIA GŁÓWNE  

 
Kotlet schabowy po staropolsku 

Kotlet de volaille 

Filet z indyka w migdałach z żurawiną i gruszką 

Ryba dorsz na podszyciu grzybowym 

Skrzydełka faszerowane 

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 

Pierś kacza z modrą kapustą 

Polędwiczki z boczkiem z sosem kurkowym 

Lakierowany kurczak z miodem i sezamem 

Bigos staropolski 

 

 

 

  

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 
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