




Myślimy o tym co w obecnych czasach oznacza biesiadowanie, które znaczy 
przecież tyle, co siadanie razem, zwykle dookoła wspólnego stołu. 

Pamiętając o utrudnieniach nadchodzących dni, ale także o radości z bycia 
i jedzenia razem, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę.



Oferta 1. Spotkanie okolicznościowe przy osobnych stołach.

Organizacja wielu firmowych i rodzinnych spotkań stoi pod znakiem  

zapytania. Pracujemy przecież z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

Paradoksalnie, w tych właśnie warunkach najbardziej potrzebujemy 

jednak przecież czuć, że stanowimy zespół, grupę przyjaciół czy rodzinę. 

Jako firma możemy w tym pomóc, organizując np. specjalne świąteczne  

zestawy, które umożliwią pracownikom zjedzenie wspólnej wigilii przy 

osobnych stołach. Wierzymy w moc łączenia takiego specjalnie 

przygotowanego dania, które stanowić będzie wspólny element różnych 

stołów.

Oferta 2. Świąteczne zestawy upominkowe.

Chętnie przygotujemy i dostarczymy zestawy pełne naszych firmowych 

smakołyków. Tradycyjne dania z polskiego stołu wigilijnego to wszak 

nasza specjalność. Taka forma okazania życzliwości jest ważnym 

gestem i pomaga w budowaniu zespołu. Możemy w tym pomóc, 

proponując Państwu świąteczne zestawy upominkowe. Pracownicy

na pewno to docenią! 



Spotkanie  
przy osobnych

stołach



Zestaw I – pojemnik 2dzielny z ciepłym posiłkiem
66 zł

Pierogi z kapustą i grzybami 6 sztuk

Karp pieczony z masełkiem/Łosoś panierowany w migdałach (opcja vege: boczniaki pieczone w korzeniach)



Zestaw II – 2 pojemniki z ciepłym posiłkiem
63 zł

Grzybowa z łazankami

Karp pieczony z masełkiem/ Łosoś panierowany w migdałach (opcja vege: boczniaki pieczone w korzeniach)

Kapusta z grzybami



Cena obejmuje:

Przygotowanie ciepłych posiłków

Zapakowanie w jednorazowe, szczelne opakowania

Dekoracja, kartka z życzeniami

Transport do firmy

Dystrybucja



Świąteczne 
zestawy 

upominkowe



Zestaw specjalny DIY  42 zł

Ciasto do robienia pierniczków 1 kg

Autorska mieszanka przypraw do grzańca 80g



Zestaw standard  120 zł

Barszcz na naturalnym zakwasie 0,9 litra

Pasztet staropolski - 300g/ zamiennie wegański pasztet z soczewicy z żurawiną (zapakowany próżniowo)

Śledź w oleju klasyczny /Śledź w oleju z żurawiną 400g



Zestaw premium 220 zł  

Barszcz na naturalnym zakwasie 0,9 litra

Pasztet zapakowany próżniowo - 500g/ zamiennie wegański pasztet z soczewicy z żurawiną

Śledź w oleju klasyczny /Śledź w oleju z żurawiną 400g

Micha ręcznie lepionych pierogów z kapustą i grzybami (12 sztuk)

Piernik ręcznie dekorowany   

Nalewka „Czarna porzeczka”  200 ml



Zestaw mały  59 zł

Pasztet staropolski - 300g/ zamiennie wegański pasztet z soczewicy z żurawiną (zapakowany próżniowo)

Kapuśniaczki - pieczone ręcznie lepione pierogi z kapustą i grzybami (4 sztuki)



ul.Świętego Rocha 11, Poznań 61-142

61 868 79 37

www.cateringbiesiada.pl


