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Oferta catering
Pikniki, Grill, Garden Party
i inne imprezy plenerowe

Szanowni Państwo,
Kompleksowo organizujemy imprezy w plenerze np. w prywatnych ogrodach
lub firmowych placach. Posiadamy zaplecze niezbędne do realizacji usług
cateringowych oraz profesjonalny zespół z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Szef Kuchni gwarantuje przygotowanie pysznych potraw i dań, potwierdzają
to opinie i oceny, które otrzymujemy od naszych stałych Klientów oraz Gości.
Oferujemy m. in. menu piknikowe uwzględniające charakter imprezy oraz gusta
Gości (menu biesiadne, menu dla dzieci, menu biznesowe dla firm). Zachęcamy do
skomponowania własnych zestawów z dań i potraw zaprezentowanych w menu.
Na Państwa życzenie zapewnimy: zastawę, bufet, namioty, stoły, ławy biesiadne, itp.
oraz grill z obsługą, krótko mówiąc – zapewniamy wszystko na udane imprezy.
Organizując imprezę w innej formie, przygotujemy ofertę cateringu dostosowaną
do Państwa potrzeb i oczekiwań.
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Propozycja Menu Grill 1
Grill:
• Soczysta karkówka z marynaty ziołowej
• Kiełbaski
• Kaszanka
• Ryba z warzywami w papilocie
• Ziemniaki pieczone
• Warzywa: cukinia, bakłażan, papryka, pieczarki
Dodatki:
• Pieczywo jasne i ciemne
• Sałatka z pomidorów z cebulką
• Sałatka winegret
• Ogórki małosolne/kiszone
• Sosy: musztarda, ketchup, salsa, sos czosnkowy, sos ziołowy

Ceny uzgadniane indywidualnie.
Proszę kliknąć i zapytać o cenę menu »
lub proszę wysłać maila biuro@cateringpro.pl , w treści proszę podać podstawowe informacje tj.:
liczbę osób, adres oraz terminy, które Państwa interesują.
Na życzenie klienta, jest możliwość zamówienia napojów, bufetu kawowego oraz wypożyczanie np.:
zastawy, sztućców, stołów, obrusów, stolików koktajlowych, itp. Zapewnimy dostawę i obsługę.
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Propozycja Menu Grill 2
Grill:
• Soczysta karkówka z marynaty ziołowej
• Szaszłyk z kurczaka i warzyw
• Filet z kurczaka w orientalnych przyprawach
• Kiełbaski
• Kaszanka
• Ryba z warzywami w papilocie
• Ziemniaki pieczone
• Warzywa: cukinia, bakłażan, papryka, pieczarki
Dodatki:
• Pieczywo jasne i ciemne
• Sałatka z pomidorów z cebulką
• Sałatka winegret
• Ogórki małosolne/kiszone
• Sosy: musztarda, ketchup, salsa, sos czosnkowy, sos ziołowy
Ceny uzgadniane indywidualnie.
Proszę kliknąć i zapytać o cenę menu »
lub proszę wysłać maila biuro@cateringpro.pl , w treści proszę podać podstawowe informacje tj.:
liczbę osób, adres oraz terminy, które Państwa interesują.
Na życzenie klienta, jest możliwość zamówienia napojów, bufetu kawowego oraz wypożyczanie np.:
zastawy, sztućców, stołów, obrusów, stolików koktajlowych, itp. Zapewnimy dostawę i obsługę.
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Propozycja Menu Grill 3
Grill:
• Soczysta karkówka z marynaty ziołowej
• Szaszłyk drobiowy z warzywami
• Pałeczki z kurczaka po meksykańsku
• Kiełbasa z przyprawami
• Kaszanka
• Golonka duszona w piwie
• Duet rybny z warzywami w papilocie (łosoś/miruna)
• Warzywa grillowane: Cukinia, bakłażan, papryka
• Oscypek grillowany
Dodatki:
• Surówka coleslaw
• Ogórki kiszone / małosolne
• Bukiet sałat z warzywami i sosem winegret
• Pomidor ze szczypiorkiem
• Ziemniaczana sałatka bawarska z czerwoną cebulą i papryką
• Pieczywo
• Sosy: musztarda, ketchup, czosnkowy, koperkowy, salsa
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Desery:
• Sernik
• Szarlotka
• Ciasto czekoladowe
• Winogrona, mandarynki, gruszki, arbuz krojony
• Owoce krojone
Napoje zimne:
• Sok pomarańczowy
• Sok jabłkowy
• Woda gazowana i niegazowana
Ceny uzgadniane indywidualnie.
Proszę kliknąć i zapytać o cenę menu »
lub proszę wysłać maila biuro@cateringpro.pl , w treści proszę podać podstawowe informacje tj.:
liczbę osób, adres oraz terminy, które Państwa interesują.
Na życzenie klienta, jest możliwość zamówienia napojów, bufetu kawowego oraz wypożyczanie np.:
zastawy, sztućców, stołów, obrusów, stolików koktajlowych, itp. Zapewnimy dostawę i obsługę.
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Propozycja Menu Grill 4
Grill:
• Soczysta karkówka z marynaty ziołowej
• Szaszłyk z kurczaka i warzyw
• Filet z kurczaka w orientalnych przyprawach
• Kiełbaski
• Kaszanka
• Golonka w piwie i miodzie
• Ryba z warzywami w papilocie
• Ziemniaki pieczone
• Warzywa: cukinia, bakłażan, papryka, pieczarki
Dodatki:
• Pieczywo jasne i ciemne
• Sałatka z pomidorów z cebulką
• Sałatka winegret
• Ogórki małosolne i kiszone
• Sosy: musztarda, ketchup, salsa, sos czosnkowy, sos ziołowy
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Zimne przekąski w bufecie:
• Łosoś w roladce z musem cytrynowym i szparagami
• Wstążki z grillowanej cukinii, zawinięte z kozim serem i papryką
• Babeczki z musem warzywa pieczonych
• Kurczak z sałatą i melonem w szynce parmeńskiej
• Koreczki owocowe z serem pleśniowym
• Świeży szpinak z glazurowaną gruszką, serem, żurawiną
i pestkami słonecznika (sos balsamiczny)
Ceny uzgadniane indywidualnie.
Proszę kliknąć i zapytać o cenę menu »
lub proszę wysłać maila biuro@cateringpro.pl , w treści proszę podać podstawowe informacje tj.:
liczbę osób, adres oraz terminy, które Państwa interesują.
Na życzenie klienta, jest możliwość zamówienia napojów, bufetu kawowego oraz wypożyczanie np.:
zastawy, sztućców, stołów, obrusów, stolików koktajlowych, itp. Zapewnimy dostawę i obsługę.
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Propozycja Menu Grill 5 (przykład oferty specjalnej)
Grill dla 600 osób (600 porcji; 1 porcja 200 gramów), w tym:
•

Soczysta karkówka 150 porcji

•

kaszanka 150 porcji

•

kiełbasa z grilla 150 porcji

•

szaszłyki drobiowe 150 porcji

•

dodatki: pieczywo, ketchup, musztarda, ogórek konserwowy

Napoje 600 porcji:
•

kawa i herbata bez limitów

•

Sok 100% 300 porcji (250 ml)

•

napój wieloowocowy 150 porcji (500 ml)

•

woda z cytryną 150 porcji (500 ml)

Owoce różne, sezonowe 600 porcji (porcje po 150 g):
•

jabłka, gruszki, winogrona, brzoskwinie, mandarynki

Deser 600 porcji
•

sernik 300 porcji (150 g)

•

szarlotka 300 porcji (150 g)

Ceny uzgadniane indywidualnie.
Proszę kliknąć i zapytać o cenę menu »
lub proszę wysłać maila biuro@cateringpro.pl , w treści proszę podać podstawowe informacje tj.:
liczbę osób, adres oraz terminy, które Państwa interesują.
Na życzenie klienta, jest możliwość zamówienia napojów, bufetu kawowego oraz wypożyczanie np.:
zastawy, sztućców, stołów, obrusów, stolików koktajlowych, itp. Zapewnimy dostawę i obsługę.
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Pragniemy zaznaczyć, że istnieje możliwość skomponowania własnego menu, np. spośród
zaprezentowanych propozycji menu oraz poniższej „karty dań z grilla”.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Karta dań i potraw z grilla
Dania mięsne i ryby z rusztu:
• Soczysta karkówka w marynacie ziołowej
• Aromatyczny szaszłyk z kurczaka i warzywami
• Kofty z mięsa mielonego z miętą i suszonymi pomidorami
• Szaszłyk z karkówki i schabu przeplatany cebulą i boczkiem
• Pierś z kurczaka marynowany w jogurcie
• Kiełbasa
• Kiełbaski cienkie
• Boczek w plastrach
marynowany w
majeranku
i musztardzie
• Golonka w piwie
• Pałeczki z kurczaka
• Kofty z mięsa mielonego na patyku
• Polędwica wołowa marynowana w kolorowym pieprzu
• Polędwiczka wieprzowa z rozmarynem i czosnkiem
• Pstrąg z koperkiem i cytryną
• Łosoś z warzywami w papilocie
• Szaszłyk z krewetek tygrysich z czosnkiem i pietruszką
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Przekąski na szwedzki stół:
• Tatar z łososia na ciasteczku francuskim
• Łosoś z musem cytrynowym w roladce z zielonego naleśnika
• Kurczak w roladce z szynką parmeńską i suszonymi pomidorami
• Sery z gruszką i orzechami na liściach cykorii
• Pomidor przekładany mozzarellą na patyku z oliwką
• Babeczki nadziewane musem z pieczonych warzyw
• Wstążki grillowanej cukinii z kozim serem i rukolą
• Koreczki warzywne
• Koreczki owocowe z serem pleśniowym
• Słupki warzywne z dipami: serowy, pomidorowy, czosnkowy
• Mini tarta pomidorowa z fetą i sardynką
• Mini tarta serowa z gruszką i rukolą
• Zielony ogórek z musem gorgonzola i orzechami
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Dodatki (bufet):
• Ogórki kiszone/małosolne
• Surówka coleslaw
• Surówka z marchewki
• Sałata winegret
• Ziemniaki w plastrach
• Pieczywo
• Sosy: ketchup, musztarda, czosnkowy, koperkowy, serowy, BBQ,
meksykański, chrzan, tzatziki

Warzywa i sery z rusztu:
• Bakłażan z tymiankiem
• Cukinia z czosnkiem i ziołami prowansalskimi
• Papryka, Cebula, Pieczarki
• Szaszłyk warzywny
• Ser Camembert, Oscypek
Ceny uzgadniane indywidualnie.
Proszę kliknąć i zapytać o cenę menu »
lub proszę wysłać maila biuro@cateringpro.pl , w treści proszę podać podstawowe informacje tj.:
liczbę osób, adres oraz terminy, które Państwa interesują.
Na życzenie klienta, jest możliwość zamówienia napojów, bufetu kawowego oraz wypożyczanie np.:
zastawy, sztućców, stołów, obrusów, stolików koktajlowych, itp. Zapewnimy dostawę i obsługę.
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Napoje, słodkości i dodatki (do wyboru)
Napoje gorące: Kawa mielona świeżo parzona, herbata i dodatki.
Napoje zimne: Woda mineralna, lemoniada i soki: pomarańczowy, jabłkowy
oraz Coca-cola, Fanta, Sprite.
Piwo z beczki (rollbar – nalewak do piwa KEG z obsługą).
Wina do wyboru szeroki asortyment z karty win.
Desery, ciasta i owoce:
• Sernik na kruchym cieście
• Ciasto czekoladowe
• Tiramisu
• Panna cotta z wiśniami
• Muffinki
• Owoce: mandarynki, winogrona, truskawki
Fontanna czekoladowa z dodatkami: mandarynki, winogrona, truskawki,
ananas świeży, pianki.
Torty, smaki i ewentualne napisy do uzgodnienia.
Wypożyczenie sprzętu, mebli, oraz zapewnienie obsługi (więcej na stronie 13).

Przykładowe zdjęcia naszych realizacji:
Bufet »
Przyjęcia w plenerze »
Grill, piknik »
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FAQ - Najczęstsze pytania Klientów i nasze odpowiedzi:
Co jest zawarte w cenie zamówionego menu i cateringu?
W cenie menu (bez dodatkowych kosztów) zapewniamy:
✔ świeże produkty,
✔ gwarancję pysznych dań i potraw (przyrządzamy w dniu przyjęcia),
✔ dostawę cateringu na podany adres
i przygotowanie przyjęcia na ustaloną godzinę,
✔ pełną zastawę porcelanowo-restauracyjną (koszt od osoby 10 zł)
lub zastawę jednorazowego użytku z uwzględnieniem poszanowania środowiska,
✔ sprzęt niezbędny do realizacji usługi gastronomicznej,
✔ odbiór sprzętu i naczyń po zakończeniu imprezy,
✔ Należytą staranność oraz wysoką jakość usługi cateringowej.
Czy oprócz jedzenia można zamówić dodatkową zastawę, naczynia, obrusy, stoły, krzesła itp.?
Tak, posiadamy pełną zastawę stołową oraz meble niezbędne do organizacji imprezy np.:
Stół 160 x 80 cm (30 zł/szt.), obrus biały 240 x 140 cm (15 zł/szt.), krzesło (10 zł/szt.),
pokrowiec na krzesło (9 zł/szt.), stoliki koktajlowe z pokrowcami (35 zł/szt.),
komplet biesiadny (ławostół + 2 ławki) 55 zł/komplet,
Namiot 3 x 6 m (do wyboru kolor) 350 zł/szt. (jest możliwość łączenia kilku namiotów)
Kolor pokrowców i namiotów do wyboru. Ceny dodatkowej zastawy, sprzętu i mebli, uzgadniane
indywidualnie. Podane ceny są cenami netto.

Jaki będzie całkowity koszt zamówienia cateringu np. Menu 2 dla 50 osób?

Proszę kliknąć i wypełnić formularz kontaktowy »
lub proszę wysłać wiadomość na adres e-mail biuro@cateringpro.pl , w treści proszę podać
podstawowe informacje tj.: liczbę osób, adres oraz terminy, które Państwa interesują.
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Czy obsługa dostarczy wszystko do Klienta przed startem imprezy?
Tak, według harmonogramu uzgodnionego z Klientem, obsługa odpowiednio wcześniej dostarczy
zamówiony catering i wystawi potrawy, np. w formie szwedzkiego stołu, gotowy punktualnie na
przyjęcie zaproszonych Gości.

Czy do ceny cateringu zostały wliczone koszty transportu, dostawa cateringu w Warszawie?
Tak, w cenie wliczony jest koszt transportu na terenie Warszawy

Czy jest możliwe, aby przedstawiciel firmy cateringowej przyjechał i obejrzał miejsce, w którym
realizowana będzie usługa cateringowa?
Tak, na życzenie Klienta jest możliwość umówienia się na spotkanie z naszym menadżerem,
w miejscu planowanego cateringu.

Czy do ceny cateringu zostały wliczone koszty transportu, dostawa cateringu w Warszawie?
Tak, w cenie wliczony jest koszt transportu na terenie Warszawy

Z jakim wyprzedzeniem należy składać zamówienia?
Zalecamy składanie zamówienia jak najwcześniej. Umożliwi to zarezerwowanie dogodnego
dla Państwa terminu.

Jeszcze nie znamy dokładnego terminu imprezy. Czy mogę rezerwować przybliżony termin?
Tak, istnieje możliwość doprecyzowania terminu i potwierdzenia zamówienia cateringu
lub rezygnacji z rezerwacji bez ponoszenia kosztów.
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Czy jest możliwość wystawiania faktury proforma i faktury VAT?
Tak oczywiście, wystawiamy faktury proforma i faktury VAT.

Jaka jest forma rozliczenia?
Preferujemy płatność przelewem. Proponujemy dogodne dla Państwa formy rozliczenia.

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

Szybki kontakt » Proszę wypełnić krótki formularz »
Adres e-mail: biuro@cateringpro.pl
Telefon: 570 297 331 (ds. zamówień cateringu i spraw organizacyjnych - Mariusz Błoński)
Tel. biuro: 22 100 13 47 (administracja, księgowość)

Dziękujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy
Zespół CateringPro
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