
Oferta cateringu dla firm



ŚWIĄTECZNY CATERING DLA FIRM

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy ofertę cateringu świątecznego dla firm.  Nasza oferta 
to smaczne przystawki, zupy, dania główne oraz desery przygotowane 
przez doświadczony zespół kucharzy City Hotelu według tradycyjnych 
polskich receptur ,  ale w nowoczesnym wydaniu.
                   
Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa wigilijne potrawy                         
i dowieziemy je  do  firmy  lub na wynos  z odbiorem własnym.

Spośród zaproponowanych dań wigilijnych prosimy wybrać te, które 
najbardziej odpowiadają Państwa preferencjom kulinarnym. Państwo 
komponują własne menu, a my dostarczymy je w umówionym 
wcześniej terminie. 

Nasze wieloletnie doświadczenie, smaczna kuchnia, możliwość 
dostosowania się do indywidualnych preferencji (także dietetycznych) 
daje Państwu pewność zorganizowania udanej uroczystości.  Jesteśmy 
otwarci  na  Państwa  życzenia  i  sugestie. 

ATUTY NASZEJ OFERTY
«smaczne wigilijne potrawy 
«możliwość skomponowania własnego menu
«możliwość uwzględnienia preferencji dietetycznych 
«dowóz do firmy lub odbiór własny 
«bezpieczeństwo -  przestrzegamy zasad sanitarnych
    i bieżących zaleceń GIS 

Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Dział Gastronomii i Bankietów:

52 325 25 73 • 52 325 25 17
e-mail:  gastronomia@city-hotel.pl, konferencje@city-hotel.pl

WESOŁYCH ŚWIĄT !
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Półmisek mięsny dla 10 osób (200g /os.) – 420 zł
- indyk z bakaliami 50 g/os.
- schab z grzybami 50 g/os.
- pieczona szynka z musem chrzanowym 50 g/os.
- staropolski pasztet z żurawiną 50 g/os.

 Półmisek rybny dla 10 osób (230 g/os.) – 490 zł
- karp w galarecie 50 g/os.
- gotowany sandacz z sosem koperkowym 50 g/os.
- ryba po grecku 50 g/os.
- śledź po japońsku 80 g/os.

Zupy:
- barszcz z uszkami 200 ml + 6 uszek/porcję – 8 zł
- barszcz + pasztecik z kapustą i grzybami 200 ml/porcję – 8 zł
- zupa grzybowa z łazankami 200 ml/porcję – 10 zł

Dania główne:
- smażony karp z pieczarkami 160 g/porcję – 27 zł
- dorsz w chrupiącej panierce z salsą pomidorową 140 g/porcję – 34 zł
- pieczony łosoś z kurkami 160 g/porcję – 38 zł
- sandacz w sosie cebulowym 160 g/ porcję – 38 zł
- pieczony indyk z jabłkami i majerankiem 160 g/porcję – 29 zł
- karkówka z grzybami 160 g/ porcję – 27 zł
- rolada z kaczki z sosem śliwkowym 140 g/porcję – 30 zł
- zrazy wołowe 160g / porcję – 32 zł
- pierogi z kapustą i grzybami 6 szt./porcję – 12 zł

*do każdego dania głównego puree ziemniaczane i zestaw surówek

Półmisek słodki dla 10 osób – 150 zł
- rolada makowa 60 g/os.
- sernik z kruszonką 60 g/os.
- ciasto czekoladowe z orzechami 60 g/os.

Potrawy są pakowane w eleganckie opakowania jednorazowe.
Zimne przekąski przygotowujemy na jednorazowych półmiskach. 
Do zamówienia dodajemy komplet sztućców jednorazowych 1szt. /os.  i serwetki papierowe.
Zamówienia powyżej 1000 zł - dowóz w cenie.
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Hotel City Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz

tel. +48 52 325 25 73
fax: + 48 52 325 25 05

e-mail: gastronomia@city-hotel.pl


