
Masz pytania? Skontaktuj się z nami 501 444 886 lub 573 444 112 

Catering Wielkanocny 
propozycja dla firm

   Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne.
Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa świąteczne menu na firmowe 
spotkania.
Nasi kucharze z przyjemnością przygotują Państwu smaczne, tradycyjne 
polskie potrawy, a nasi kelnerzy zadbają o profesjonalną i sprawną obsługę 
wielkanocnego spotkania.
Każdego roku mamy okazję organizować wiele takich spotkań, zarówno w 
miejscach wybranych przez naszych klientów jak i w naszej Restauracji 
Kropka w Tarnowskich Górach.
 
 
Nasza oferta to doskonała propozycja na catering wielkanocny, Wielkanoc 
firmową w pracy, wielkanocne śniadanie biznesowe czy krótkie spotkanie 
"przy jajeczku".
Do Państwa wyboru przygotowaliśmy trzy warianty świątecznego menu. 
Zawierają one dania ciepłe, zimne przekąski oraz słodkości. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą ofertą.



Masz pytania? Skontaktuj się z nami 501 444 886 lub 573 444 112 

Menu Wielkanocne 

Wersja I
menu dla minimum 10 osób

cena 70 zł/os.
 
 

Półmisek przekąsek :
Pasztet świąteczny z grzybami
Jajka faszerowane pieczarkami

Szynka pieczona w miodzie z sosem tatarskim
Pieczona biała kiełbasa z ćwikłą

Pieczywo
 
 

Zupa :
Żurek świąteczny z białą kiełbasą i jajkiem

 
 

Danie główne do wyboru :
Filet drobiowy faszerowany grzybami w aksamitnym sosie, pieczone ziemniaki, 

surówka
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym, pieczone ziemniaki, surówka
Roladka wieprzowa w sosie pieczeniowym, kluseczki, kapusta zasmażana

 
 

Deser:
Mazurek wielkanocny przekładany powidłami

Kawa/herbata



Masz pytania? Skontaktuj się z nami 501 444 886 lub 573 444 112 

Menu Wielkanocne 

Wersja II
menu dla minimum 10 osób

cena 90 zł/os.
 
 

Półmisek przekąsek :
Pasztet świąteczny z boczkiem i grzybami

Jajka faszerowane w 3 smakach
Schab pieczony z kolorowym pieprzem w sosie tatarskim

Pieczona biała kiełbasa z karmelizowanym jabłkiem
kruche babeczki nadziewane
Śledzik po polsku z cebulką

Szałot świąteczny
Pieczywo

 
 

Zupa :
Żurek świąteczny z białą kiełbasą i jajkiem

Barszczyk biały z kiełbasą
 
 

Danie główne do wyboru :
Filet z kaczki w sosie żurawinowym, pieczone ziemniaki, surówka

Polędwiczka wieprzowa w aksamitnym sosie grzybowym, pieczone ziemniaki, 
buraczki

Roladka wieprzowa, kluski, kapusta zasmażana
Pieczona karkówka w sosie z zielonego pieprzu, kopytka, kapusta czerwona z 

boczkiem
 
 

Deser:
Tort bezowy z owocami i białą czekoladą

Kawa/herbata/woda niegazowana z limonką i miętą



Zupy
 

Staropolski żur z kiełbasą i jajkiem
Barszcz biały z kiełbasą

Krem z pomidorów
 

Dania główne
 

Kiełbasa wielkanocna pieczona w piwie z cebulka i tymiankiem
Pieczona karkówka w sosie z zielonego pieprzu

Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym
Pierś z kurczaka w sosie kurkowym

Pierś z kurczaka faszerowana grillowanymi warzywami w sosie 
pomidorowym

Kaczka z pieca na pieczonych jabłkach z sosem żurawinowym
Dorsz w sosie cytrynowym

Sandacz w sosie porowo-winnym
Ziemniaki opiekane

Kopytka
Ryż z warzywami

Warzywa z wody z masłem rozmarynowym
Surówka z białej kapusty

Surówka z marchewki
Sałatka z buraczków

Masz pytania? Skontaktuj się z nami 501 444 886 lub 573 444 112 

Menu Wielkanocne 
do własnej kompozycji

  Proponujemy Państwu możliwość samodzielnego skomponowania menu 
wielkanocnego.
Specjalnie dla Państwa wygody stworzyliśmy listę potraw, które możemy 
przygotować.
Prosimy o wysłanie nam maila z Państwa wyborem na adres 
rezerwacje@orfeusz-sala.pl lub oferty@arateusz.pl. Przygotujemy wówczas 
indywidualną ofertę wielkanocną.



Bufet zimny
 

Jajka faszerowane pastą jajeczną z łososiem, oliwką i ogórkiem
Jajka faszerowane pieczarkami

Jajka faszerowane musem chrzanowym i szynką
Jajka faszerowane z łososiem wędzonym
Jajka faszerowane tuńczykiem i kaparami

Wędliny i mięsa pieczone
Schab pieczony w białym winie

Wybór pasztetów
Indyk w musie z tuńczyka

Rolada z kurczaka z pistacjami
Tymbaliki drobiowe (galaretki)

Pierś z kaczki na musie żurawinowym
Tatar wołowy

Śledź po polsku z cebulką w oleju
Filet z łososia w galarecie
Tatar z łososia wędzonego

Roladki z łososia wędzonego z kozim serem i kaparami
Sandacz w galarecie z chrzanem

Rolada z sandacza i łososia w galarecie
Sałatka jarzynowa

Sałatka śledziowa z jajkami
Sałatka ziemniaczana

Sałatka po hawajsku z kurczakiem
Sałatka warstwowa z kurczakiem

Sałatka z cukinią, mozzarellą i pomidorkami cherry w dressingu ziołowym
Sałatka z wędzonym pstrągiem

Pieczywo
Szynka pieczona w miodzie z sosem tatarskim

Pieczona biała kiełbasa z ćwikłą
 
 
 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami 501 444 886 lub 573 444 112 



Bufet deserowy
 
 

Mazurek wielkanocny
Baba wielkanocna

Sernik
Tort bezowy z owocami

Babeczki nadziewane kajmakiem i wiśniami
 
 
 

Wielkanocne kanapki bankietowe
 
 

z pastą jajeczną i pomidorem
ze schabem na musie chrzanowym

z szynką z piersi indyka i oliwką zieloną
z pasztetem patisonem i ogórkiem

z tuńczykiem i kaparami
z łososiem, cytryną i koperkiem
z musem z pieczonej papryki

z serem camembert i winogronem
z serem mimolette i gouda

 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami 501 444 886 lub 573 444 112 


