
 

BANKIET FIRMOWY 

Niezależnie od tego czy chcielibyście Państwo zorganizować luźną imprezę 

firmową, imprezę integracyjną czy też elegancki bankiet firmowy,  

z przyjemnością przygotujemy odpowiednio dopasowaną ofertę. W zależności 

od rodzaju i okazji spotkania zapewnimy odpowiednią oprawę kulinarną, 

formę podania i obsługę, jak również zorganizujemy catering w plenerze.  

Zapraszamy do wysyłania nam zapytań. Bogata oferta i wieloletnie 

doświadczenie, jakie posiadamy, z pewnością pozwolą na indywidualne 

dopasowanie menu do Państwa potrzeb, preferencji kulinarnych oraz do 

przeznaczonego na ten cel budżetu. 

Dodatkowo obsługę i transport wyceniamy indywidualnie. Zależą one od 

ilości osób, odległości, galanterii stołowej (obrusy, skirtingi), potrzebnego 

sprzętu i zastawy stołowej. 

 

MENU BUFETOWE 

 

Bufet zimny 

Śliwka w boczku 

Tatar z łososia 

Śledzie marynowane z żurawiną i śliwką 

Śledź z cebulką w oleju 

Śledź gajowego 

Śledź po sułtańsku 

Śledź w pierzynce 

Rolada buraczana ze śledziami 

Sałatka z krewetek 

Sałatka z serem camembert 

Sałatka gyros 

Sałatka z kaczki z buraczkowym winegretem 

Sałatka grecka 

Sałatka capresse 

Pieczarki faszerowane 

Pasztet z gęsi z żurawiną 

Rolada łososiowa ze szpinakiem 

Łosoś rolowany z serkiem Almette 



Ryba w sosie salsa 

Rolada z kurczaka z pistacjami 

Rurki z pikantnym nadzieniem paprykowym i wasabi 

Sandacz faszerowany na postumencie 

Galantyna z drobiu z kleksem żelowym 

Kulki mięsne w cieście francuskim 

Babeczki nadziewane 

Brzoskwinie po królewsku 

Łosoś na szpinaku w cieście francuskim 

Polędwiczki nadziewane oscypkiem i orzechami w kapuście włoskiej 

Mięsa pieczone 

Pieczony filet z indyka z owocami żelowanymi 

 

Dodatki do bufetu zimnego 

 

Smalec 

Ogórki, chrzan, ćwikła, musztarda 

Pieczywo mieszane 

Dipy, sosy 

 

 

Bufet ciepły 

Zupa krem z groszku zielonego 

Zupa krem ze szparagów 

Zupa krem z dyni 

Zupa chrzanowa z jajkiem i boczkiem 

Żurek 

Zupa cebulowa 

Zupa grzybowa 

Strogonow 

Minestrone 

Pieczony prosiak 

Pulpeciki wieprzowe w sosie myśliwskim 

Sandacz na podszyciu grzybowym 

Sandacz/łosoś na szpinaku 

Dorsz na warzywach grillowanych 

Łosoś w sosie cytrynowym 

Pierś z kurczaka zapiekana w sosie śmietanowym 

Pierś z kurczaka na warzywach w sosie beszmelowym 

Zrazy wołowe w sosie 

Żeberka pieczone z miodem i jałowcem 

Lakierowany kurczak z miodem i sezamem 

Pałki z kurczaka na ostro 

Uda z kurczaka faszerowane szpinakiem i serem lazur 

Roladki indycze nadziewane mozzarellą 



Pierogi z gęsiną i kaszą gryczaną 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Pierogi ruskie 

Pierogi ze szpinakiem 

Polędwiczki wieprzowe z boczkiem w sosie kurkowym 

Polędwiczki wieprzowe nadziewane śliwką w sosie z powideł 

Leśne grzyby w sosie śmietanowym z knedlami  

Gołąbki drobiowe z kaszą gryczaną 

 

 

Dodatki do bufetu ciepłego 

 

Ziemniaki opiekane z ziołami 

Puree ziemniaczane 

Ryż jaśminowy 

Kluski śląskie 

Kopytka 

Kapusta zasmażana 

Buraczki zasmażane 

Surówka z białej kapusty i papryki 

Surówka z marchwi i ananasa 

Surówka z czerwonej kapusty 

 

 

 

 

 

 

  

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
http://www.mega-serwis.com.pl/

