Oferta Wielkanocna 2020
Szim Catering - Dobry Smak, Szima Znak
Zamówienia przyjmujemy do dnia 8.04.2020
570-384-962 | 573-456-814
Zamów online: www.szim.pl/zamowienie
Odbiór zamówień: sobota 11.04.2020 8:00 - 12:00
Imię i nazwisko:
Telefon:

Zimny bufet
Galart drobiowy
Patera mięs wieprzowych 6 porcji
( 2x schab ze śliwką, 2x polędwiczka
wieprzowa sous vide,
2x kieszonka schabowa z masłem
chrzanowym )
Patera mięs drobiowych 6 porcji
( 2x pierś z kurczaka z brzoskwinią,
2x polędwiczka drobiowa sous vide,
2x tymbaliki drobiowe z suszonym

Zupy i dania mączne
4,30

50,00

50,00

20,00

Krokiet z kapustą i grzybami

3,50

Krokiet z serem i pieczkarkami

3,50

Krokiet meksykański

3,50

Krokiet kebab

4,00

Kluski śląskie 1 kg

21,00

Kluski półfrancuskie 1 kg

21,00

Bigos 1 kg

18,50

Mięsa drobiowe
( cena za 1 sztukę )

pomidorem i serem feta )
Patera WIELKANOCNA I 10 porcji
( 2x pierś z kurczaka z brzoskwinią,
2x baryłka w szynce westfalskiej,
3x szynka ze szparagami,

Żurek z kiełbasą 1 l

85,00

3x polędwiczka wieprzowa sous vide
Patera WIELKANOCNA II 10 porcji
( 2x szynka zawijana z jajkiem,
2x szynka zawijana z sałatką jarzynową 85,00
2x szynka rożek z sosem tatarskim
2x baryłka w szynce westfalskiej
2x szynka zawijana ze szparagami )

Kotlet francuski
Kotlet de volaille z masłem
Kotlet de volaille z serem
Kotlet de volaille z pieczarkami
Cordon bleu z serem i szynką
Kotlet meksykański z serem

6,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Kotlet serowo-szpinakowy
Kieszeń z farszem pieczarkowym
Kotlet paryski z farszem paprykowym
Roladka z suszonymi pomidorami i fetą
Udko faszerowane
Kotlet kebab
Szaszłyk z fileta

7,50
8,00
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00

Mięsa wieprzowe

Mięsa wołowe

( cena za 1 sztukę )

Zrazy mielone

6,50

Roladka tradycyjna

7,00

Kieszeń ze szparagami

7,50

Kotlet kebab z sosem czosnkowym

7,50

Kotlet po amerykańsku z boczkiem

7,50

Cordon blue z ananasem

8,00

Polędwiczki z podgrzybkami

11,50

( cena za 1 sztukę )

Rolada staropolska

Mięsa w całości
( cena za 1 sztukę )

Sosy
Sos tatarski 0,5 l

15,00

Sos czosnkowy 0,5 l

12,00

Sos pieczeniowy 0,5 l

7,00

15,00

Kurczak faszerowany
1 sztuka ok. 1,8 kg

58,00

Karkówka czysta
1 sztuka ok 1,5 kg

52,00

Karkówka z warzywami
1 sztuka ok. 1,5 kg

52,00

Schab ze śliwką
1 sztuka ok. 1,5 kg

55,00

Boeuf strogonow
1 kg

58,00

Sałatki
Grecka 1 kg

sałata lodowa, ser feta, pomidor, papryka, ogórek, cebula, winegret

30,00

Jarzynowa 1,2 kg

warzywa gotowane, ziemniaki, majonez

30,00

Kebab 1kg

kapusta pekińska, ogórek kwaszony, papryka, mięso, sos czosnkowy

30,00

Łezka 1 kg

makaron, szynka, rzodkiewka, majonez, śmietana

30,00

Grillowany kurczak 1 kg sałata pekińska, kurczak grillowany, papryka, sos jogurtowy

30,00

Makaronowa 1 kg

30,00

makaron, papryka, ogórek kwaszony, ser żółty, kukurydza,
pietruszka, śmietana

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisana /y wyrażam zgodnę na przetwarzanie moich
danych osobowych w zakresie realizacji zamówienia przez firmę
SZIM, ul. Platynynowa 1, 62-300 Września

....................................................
( podpis Klienta)

