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Oferta Catering na Wielkanoc 2021 (dostawa do domu)

Z okazji zbliżających się święta Wielkiejnocy przygotowaliśmy kartę dań i potraw wielkanocnych.

Szef Kuchni gwarantuje przygotowanie przepysznego jedzenia, potwierdzają to opinie i oceny, które

otrzymujemy od naszych stałych Klientów oraz Gości. Nasza obsługa zapewni bezpieczną dostawę.

Karta dań i potraw wielkanocnych
Dania na ciepło:

Żurek wielkanocny z jajkiem i kiełbasą (1 litr) 28 zł

Boeuf Stroganow (1 litr) 70 zł

Sznycel z piersi kurczaka 2 porcje (250 g) 19 zł

Roladki z indyka faszerowane pieczarkami i serem (250 g) 30 zł

Kaczka pieczona z jabłkami i pomarańczami (pół kaczki) 45 zł

Pieczeń z karkówki w sosie chrzanowym 2 porcje (250 g) 22 zł

Łosoś pieczony w sosie cytrynowym 2 porcje (250 g) 32 zł

Dania i przekąski na zimno:

Jajka faszerowane: 

minimalny zestaw jajek faszerowanych 8 połówek, do wyboru:

Jajka z musem pieczarkowym (2 połówki) 6 zł

Jajka z musem koperkowym (2 połówki) 8 zł

Jajka z musem szpinakowym i fetą (2 połówki) 7 zł

Jajka z musem z łososia wędzonego (2 połówki) 8 zł
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Przekąski mięsne:

Schab wieprzowy po warszawsku w galarecie, na półmisku 

(500 g)
36 zł

Polędwiczka wieprzowa pieczona z rozmarynem (500 g) 40 zł

Karkówka pieczona z czosnkiem i majerankiem (500 g) 32 zł

Rozetki z szynki nadziewane twarożkiem chrzanowym 

(500 g)
30 zł

Pasztet wieprzowy z pieczarkami (500 g) 28 zł

Galantyna z kurczaka i warzyw (500 g) 30 zł

Pasztet drobiowy z żurawiną (500 g) 28 zł

Przekąski z ryb:

Łosoś wędzony w roladce z musem cytrynowym (500 g) 70 zł

Pasztet z sandacza (500 g) 48 zł

Sałatka śledziowa z ziemniakami i ogórkiem konserwowym 

(500 g)
30 zł

Sałatka makaronowa z tuńczykiem, papryką, ogórkiem, 

kukurydzą, fasolą i sosem majonezowym (500 g)
32 zł

Przekąski wegetariańskie:

Sałatka jarzynowa (500 g) 20 zł

Sałatka pieczarkowa z ziemniakami i szczypiorkiem (500 g) 20 zł

Pasztet z białych warzyw (500 g) 24 zł

Tarta ze szpinakiem i serem kozim (500 g) 36 zł
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Ciasta:

Babka wielkanocna z lukrem 1 szt. (350 g) 20 zł

Sernik (500 g) 34 zł

Ciasto czekoladowe (500 g) 34 zł

Ciasto marchewkowe (500 g) 36 zł

Mazurek 1 szt. (500 g) 20 zł

Zamówienia przyjmujemy do 30 marca do godziny 18:00.

Zamówienia będą dostarczone 3 kwietnia. Na życzenie Klienta, możliwa dostawa 2 kwietnia.

Minimalne zamówienie 300 zł. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Przy zamówieniu poniżej kwoty 500 zł zostanie doliczony koszt dostawy 50 zł.

Dla zamówienia na kwotę 500 zł i więcej, dostawa gratis w rejonie Warszawy.

• Bezpieczna i gwarantowana dostawa. Obecnie nie możliwości odbioru w restauracji.

• Płatność przelew (przedpłata). Brak możliwości płatności gotówką lub kartą.

Zestawy

➔ Kliknij, aby zobaczyć przykładowe zestawy.

Przykładowe zestawy można pobrać i dowolnie modyfikować.

Zachęcamy do skomponowania własnych zestawów.

➔ Kliknij, aby pobrać pomocny formularz zamówienia w Excelu.
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Najczęstsze pytania Klientów i nasze odpowiedzi:

Co jest zawarte w cenie zamówionego cateringu?

Zapewniamy:

✔ Świeże produkty (które dostarcza nam nasz partner firma MAKRO).

✔ Przepyszne dania i potrawy.

✔ Catering z bezpieczną i gwarantowaną dostawą (szczegóły opisane na stronie 6).

Jaki będzie całkowity koszt zamówienia cateringu dań z karty?

Proszę przesłać w e-mailu listę wybrań dań, a my przygotujemy bezpłatną wycenę. 

Jest możliwość skorzystania z pomocnego formularza zamówienia w Excelu (kliknij, aby pobrać).

Jak zamówić catering?

Wariant 1. Proszę napisać do nas wiadomość e-mail. W treści proszę podać podstawowe informacje tj.: 

imię i nazwisko, telefon, adres, wybrane pozycje z karty dań i ilości. Adres e-mail biuro@cateringpro.pl

Wariant 2. Proszę uzupełnić formularz zamówienia w Excelu (kliknij, aby pobrać) i wysłać e-mailem jako

załącznik na adres e-mail biuro@cateringpro.pl

Dokument potwierdzający przyjęcia zamówienia prześlemy na Państwa adres e-mail.

Do kiedy można składać zamawiania?

Zamówienia przyjmujemy do 30 marca do godziny 18:00. Ilość zamówień możliwych do realizacji

jest  ograniczona.  Serdecznie  zapraszamy  do  szybkiego  kontaktu  e-mail  biuro@cateringpro.pl 

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Skontaktuj się i dowiedz się więcej.

Czy do ceny cateringu zostały wliczone koszty transportu, dostawa cateringu w Warszawie?

Przy zamówieniu poniżej kwoty 500 zł zostanie doliczony koszt dostawy 50 zł.

Dla zamówienia na kwotę 500 zł i więcej, dostawa gratis w rejonie Warszawy.
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Jak dostarczany jest catering?

Z restauracyjnej kuchni, catering dostarczymy w opakowaniach jednorazowego użytku 

„Duni” - certyfikowanych do hermetycznego pakowania, opakowania gwarantujące świeżość 

i bezpieczeństwo żywności. Dania wydawane są na zimno, do podgrzania.

Bezpieczna  dostawa  realizowana  jest  pod  drzwi  lub  inne  miejsce  wskazane  przez  klienta.

Dostawca cateringu, zadzwoni na telefon klienta, bez konieczności bezpośredniego kontaktu przy

odbiorze zamówionego cateringu. Obecnie nie możliwości odbioru w restauracji.

Kiedy zamówiony catering zostanie dostarczony.

Zamówienia  będą  dostarczone  3  kwietnia  w  godzinach  8-20.  Na  życzenie  Klienta,  możliwa

dostawa 2 kwietnia.

Jaka jest forma rozliczenia?

Płatność przelewem (przedpłata). Nie ma możliwości płatności kartą lub gotówką.

Klient otrzyma mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia i dane do przelewu.

Czy jest możliwość wystawiania faktury proforma i faktury VAT?

Tak, wystawiamy faktury proforma i faktury VAT. 
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Informacje o bezpiecznym cateringu i dostawie:

• Catering dostarczymy w opakowaniach jednorazowego użytku „Duni” - certyfikowanych do 

hermetycznego pakowania, opakowania gwarantujące świeżość i bezpieczeństwo żywności.

Dania wydawane są na zimno, do podgrzania.

• Bezpieczna dostawa realizowana jest pod drzwi lub inne miejsce wskazane przez klienta. 

Dostawca cateringu, zadzwoni na telefon klienta, bez konieczności bezpośredniego kontaktu 

przy odbiorze zamówionego cateringu. Obecnie nie możliwości odbioru w restauracji.

• Płatność przelew (przedpłata). Brak możliwości płatności gotówką lub kartą.

Posiadamy ponad 20-letnie  doświadczenie  w branży gastronomicznej.  Od początku,

naszym priorytetem jest higiena i bezpieczeństwo podczas przygotowywania posiłków.

Przestrzegamy wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dodatkowo, wdrożyliśmy

procedury zapobiegawcze, rekomendowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa

Żywności i Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Nasi pracownicy wyposażeni są w:

odzież ochronną, maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.

Kontakt

Proszę kliknąć                                      lub

Adres e-mail: biuro@cateringpro.pl | Link do pomocnego formularza zamówienia w Excelu

Telefon: 570 297 331 (ds. zamówień cateringu i spraw organizacyjnych - Mariusz Błoński)

Tel. biuro: 22 100 13 47 (administracja, księgowość)

Dziękujemy i serdecznie zapraszamy do dalszej owocnej współpracy

Zespół CateringPro
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