Na jakich zasadach będziemy działać:
Zamówienia można składać od 07.12.2021 do 22.12.2021
Odbiory i dowozy będą realizowane najpóźniej do 23.12,
w dniu 24.12 tylko odbiór własny do godz. 15:00

Minimalna wartość zamówienia z dowozem to ok. 500 zł,
odbiór własny bez kwoty minimalnej

Potrawy będą przygotowane w pojemnikach jednorazowych
typu box, na zimno lub samodzielnego odgrzania lub ciepłe do
bezpośredniego spożycia

Możemy Państwu dostarczyć dania na ciepło i za dopłatą podać
przez obsługę kelnerską, na zastawie własnej lub restauracyjnej

W celu złożenia zamówienia przygotowaliśmy specjalny formularz
z cennikiem potraw i usług dodatkowych (do pobrania z naszej
strony internetowej www.delicjusz.pl), który wyceni wszystkie
potrawy i usługi dodatkowe

Zamówienia/pytania: s.grosy@delicjusz.pl

CATERING

ŚWIĄTECZNY

Hotel - Restauracja Delicjusz
Trzebaw, ul. Poznańska 1
62-060 Stęszew
www.delicjusz.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszej świątecznej oferty dań.

Pozostałe potrawy

Tradycyjne Menu Wigilijne

ZUPY

ZUPY
Wigilijna zupa rybna 250 ml

Barszcz czerwony z uszkami 250 ml

8 zł
8 zł

DANIA NA CIEPŁO
Tradycyjny Karp smażony 150 g

17 zł

Pierogi z kapustą i grzybami (5 szt.)

15 zł

Ryba po grecku 150 g

Łazanki z boczkiem i kapustą (500 g)
Kapusta z grzybami (500 g)

19 zł
20 zł
20 zł

POTRAWY NA ZIMNO
Śledź w oleju / śmietanie (100 g)

12 zł

Makiełki z makiem i bakaliami (500 g)

25 zł

Karp w galarecie (100 g)

Sałatka jarzynowa tradycyjna (500 g)

14 zł
27 zł

Kompot z owoców suszonych (900 ml)

10 zł
8 zł

Łosoś grillowany z masłem ziołowym
Pieczony sandacz na szpinaku z suszonymi pomidorami

23 zł
23 zł

Schab faszerowany ze śliwkami w sosie bakaliowym
Pierś z kurczaka faszerowana pieczarkami i serem
Polędwiczka w sosie grzybowym
Rolada wieprzowa ze szpinakiem i fetą
Kacze udo w sosie własnym z jabłkami
Rolada wołowa w sosie własnym

15 zł
15 zł
23 zł
17 zł
19 zł
15 zł

Ziemniaki pieczone w ziołach (500 g)
Kluski śląskie / Kluseczki gnocchi (500 g)
Kapusta modra z rodzynkami (500 g)
Mix warzyw na parze (500 g)
Pierogi ruskie (5 szt.)
Krokiety z kapustą i grzybami (1 szt.)

12 zł
12 zł
20 zł
20 zł
15 zł
7 zł

Aromatyczny piernik w czekoladzie (kostka 8 szt.)
Wyśmienita strucla makowa (kostka 8 szt.)
Wykwintny Sernik domowy (kostka 8 szt.)
Świąteczny Jabłecznik (kostka 8 szt.)

50 zł
50 zł
50 zł
50 zł

DANIA RYBNE

DANIA MIĘSNE

DODATKI

CIASTA

ZAKĄSKI

Plater ryb 10 porcji

�ilet z karpia, �ilet z pstrąga łososiowego, śledź w śmietanie,
tatar z łososia, ryba po grecku

ZESTAW CIAST ŚWIĄTECZNYCH
Piernik / Makowiec / Jabłecznik / Sernik (8 szt.)

Zupa z grzybów leśnych z kluseczkami
Tradycyjny żur polski

50 zł
20 zł

Plater mięs 10 porcji

schab ze śliwką, szparagi w szynce, karkówka z sosem tatarskim,
pasztet w cieście z żurawiną, pierś z kurczaka w maladze

Sałatka grecka z serem feta (500 g)
Sałatka śledziowa z ziemniakami i ogórkiem (500 g)
Sałatka z owocami morza (500 g)

100 zł
80 zł
25 zł
25 zł
35 zł

