Spółdzielnia Socjalna Caritas
„Kto rano wstaje”

Oferta cateringowa
Przygotowujemy catering na imprezy zewnętrzne m.in.
dla uczestników spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji, seminariów
na kameralne spotkania okolicznościowe w gronie osób bliskich (np. imieniny, urodziny,
uroczystości związane z przyjęciem Chrztu i Komunii, rocznice ślubu)
na koncerty artystów
na coffee break (przerwy kawowe).
Organizujemy catering w formie stołu szwedzkiego z bufetem dań ciepłych, zimnych i sałatkowym
lub z klasycznym zestawem coffee break (napoje ciepłe i zimne, słodkie i wytrawne przekąski).

Pyszny obiad domowy
Oferujemy zestawy obiadowe (zupa i danie główne) dla
pracowników firm i osób prywatnych - z dowozem lub
odbiorem na miejscu w Spółdzielni. Na każdy dzień tygodnia
(od poniedziałku do niedzieli) przygotowujemy inny pyszny
zestaw obiadowy. U nas dania nie powtarzają się codziennie!

Cena zestawu:
Jakie menu proponujemy?

13 zł

(cena ulegnie zmianie w zależności od
miejsca dostawy zamówienia)

Smaczne i apetycznie podane dania klasycznej kuchni polskiej. Mamy doświadczenie
w przygotowywaniu dań dietetycznych – wegetariańskich, niskobiałkowych, lekkostrawnych,
dla diabetyków. Dzięki możliwości współpracy z dietetykiem jesteśmy w stanie przygotować menu
odpowiadające specyficznym wymaganiom zdrowotnym naszych Gości.
Korzystamy ze świeżych, zdrowych i naturalnych produktów najlepszej jakości. Unikamy tanich
składników, konserwantów i ulepszaczy smaku.

Przykładowe menu cateringu dla uczestników spotkania (szkolenia, konferencji)
Przerwa kawowa
Na miły początek dnia proponujemy:
mini-kanapki w różnych zestawach smakowych (z szynką, salami, z serem żółtym, serem
mozzarela, jajkiem, pastą z tuńczyka, pastą z łososia)
umilacze (ciasteczka, słone paluszki)
gorące napoje: kawa, herbata, cukier, cytryna
zimne napoje: woda niegazowana, gazowana
Przerwa obiadowa
Na lunch proponujemy następujące zestawy obiadowe:
Zupa: Barszcz czerwony zabielany
Danie główne: Udko kurczaka, ziemniaki, mix sałat z jogurtem
Zupa: Grzybowa z łazankami
Danie główne: Leniwe z masełkiem, marchewka tarta z chrzanem
Zupa: Wiosenna koperkowa
Danie główne: Rumsztyk z cebulką, ziemniaki, buraczki zasmażane
Zupa: Kalafiorowa
Danie główne: Kotlet rybny w sosie pesto, ziemniaki, surówka z pekińskiej kapusty z jabłkiem i
koperkiem
Zupa: Kapuśniak ze słodkiej kapusty z koperkiem
Danie główne: Spaghetti bolognese
Zupa: Cebulowa
Danie główne: Kotlet schabowy, ziemniaki z wody, mizeria ze świeżego ogórka z jogurtem
Zupa: Jarzynowa z soczewicą
Danie główne: Naleśniki z warzywami (brokułami, selerem naciowym, cukinią, bakłażanem,
papryką) w lekkim sosie musztardowo-miodowym

Zapraszamy do kontaktu
Z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 733 189 648 lub pisząc na adres e-mail:
ktoranowstaje@caritas.pl.

