Wielkanocne dania na wynos
(odbiór osobisty ul. Turbinowa 3) np.:
Pierogi (np. z mięsem, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, ruskie,
z owocami, z serem) - 2,5 zł
Krokiet - 8 zł/ szt. (ok. 200 g), 5 zł/ szt. (ok.120 g)
Schab ze śliwką - 50 zł/ kg (min. 0,5 kg)
Schab karkowy, schab biały - 50 zł/ kg (min. 0,5 kg)
Boczek rolowany - 50 zł/ kg (min. 0,5 kg)
Pasztet ze śliwką, pasztet biały - 40 zł/ kg
Zupa dnia (ok. 400 ml) - 5 zł
II danie:
(mięso - 120 g, dodatki 150 g, surówka 150 g) - 15 zl
Sałatka (ok. 400 g) - 8 zł

Sałatki (zamówienia min. 1 kg - 50 zł):
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Szefa kuchni z jajkiem, kurczakiem, serem, szynką
Cezar z grillowanym kurczakiem i grzankami
Grecka z serem feta i oliwkami
Ryżowa z kurczakiem, kukurydzą i winogronami
Meksykańska na ostro z makaronem i salami
Pieczarkowa z jajkiem
Sałatka z tuńczykiem

Ciasta (zamówienia min. 0,5 kg)np.:
Sernik - 50 zł/ kg
Makowiec - rolada - 50 zł/ kg
Makowiec na kruchym spodzie - 50 zł/ kg
Szarlotka - 50 zł/ kg
Ciasto z kremem - 50 zł/ kg
Ciasto jogurtowe z owocami sezonowymi - 50 zł/ kg
Ciasto marchewkowe - 50 zł/ kg

Organizujemy:
Przyjęcia weselne
Chrzciny
Komunie
Dowolne imprezy okolicznościowe
(urodziny, rocznice, konsolidacje)
Przyjęcia świąteczne (wigilia, Wielkanoc)
Imprezy plenerowe, grille
Bankiety, koktajle itp.
Wszystkie zlecenia są traktowane indywidualnie,
wykonane zgodnie z Państwa życzeniami, ze szczególną
dbałością o wystrój, charakter imprezy i budżet.

Przekąski np.:
Jaja faszerowane - 3 zł/ połówka
Kanapeczki koktajlowe - mix - 4 zł/ szt.
Wrapy z warzywami i grillowanym kurczakiem - 3 zł/ szt.
Bakłażan zawijany z serem kozim - 4 zł/ szt.
Kapelusze pieczarek faszerowane warzywami - 3 zł/ szt.
Pomidory faszerowane - 6 zł/ szt.
Bakłażan zawijany z szynką parmeńską i fetą - 6 zł/szt.
Mozzarella z pomidorami i świeżą bazylią - 30 zł/ plater ok. 250 g
Roladki z łososia z serkiem i koperkiem - 6 zł/ szt.
Śliwka kalifornijska zawijana w boczku - 4 zł/szt.
Schab po warszawsku - 10 zł/ porcja (min. 10 porcji)
Śledzie z cebulą - 40 zł/ kg
Deska wędlin - 60 zł (deska dla 10 osób) +10 zł krojenie
Deska serów - 60 zł (deska dla 10 osób) + 10 zł krojenie

Zamówienia:
Aperitif Catering
ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa
tel. 22 814 09 05
catering@aperitifcatering.pl
www.aperitifcatering.pl
Powyższe ceny mogą ulec zmianie
w zależności od wielkości zamówienia
i sezonu

lub osobiście
przy ul. Turbinowej 3

Przykładowe menu wielkanocne 2018

MENU II - 80 ZŁ / OS.

MENU I - 70 ZŁ / OS.

Przekąski zimne
Jajka wielkanocne garnirowane kolorowymi pastami
Półmiski mięs pieczonych i wędlin
Roladki z łososia z fetą, koperkiem i cytrynką
Matyjasy w delikatnym oleju pod kołderką z buraczków
Terrina ze szczupaka z warzywami
Tatar z wiosennych warzyw ozdobiony jajkiem i kroplą
musu z czarnych oliwek

Przekąski zimne
Jaja wielkanocne z majonezem i ze szczypiorkiem
Róże z wędzonego łososia z koperkiem i cytrynką
Wybór pasztetów ze śliwką i żurawiną
Półmiski mięs pieczonych i wędlin
Sałatki
Wielkanocna sałatka warzywna
Wiosenna sałatka z nowalijkami

Dodatki
Pieczywo, chrzan, ćwikła
Sosy do mięs i pasztetów, np.: tatarski,
chrzanowy z jabłkiem, ziołowy, wiosenny

Sałatki
Świąteczna sałatka jarzynowa dekorowana kiełkami
Jajeczna sałatka z kolorowymi nowalijkami
Sałatka francuska z vinegrette
Zupy (1 do wyboru)
Barszcz biały gotowany na wędzonce
Świąteczny żurek z chrzanem
Czerwony barszcz z jajkiem
Dania ciepłe
Biała kiełbasa pieczona z tymiankiem i cebulką
Pierogi ze szpinakiem
Duszona karkówka z cynamonem i musem z jabłek
Ziemniaki opiekane w ziołach lub ziemniaki puree
Dodatki
Pieczywo, chrzan, ćwikła
Sosy: tatarski, chrzanowy z jabłkiem, ziołowy, wiosenny

Desery
Baby wielkanocne drożdżowe i piaskowe
Sernik staropolski

Przekąski zimne
Półmiski jaj faszerowanych kolorowymi pastami,
na dywanie z rzeżuchy
Jajka wielkanocne, zapiekane w skorupkach
Tatar z siekanego łososia z kaparami i cytryną
Półmiski mięs pieczonych i wędlin
Ryba pod pierzynką z pora i marchewki
Terrina z drobiowych wątróbek z żurawiną
Świeży twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką
Sałatki
Świąteczna sałatka jarzynowa dekorowana kiełkami
Wiosenna sałatka z nowalijkami
Mix sałat kolorowych z jogurtowo ziołowym
dressingiem
Warzywa i pikle z ziołowymi dipami

Zupy
Barszcz biały gotowany na wędzonce,
z jajkiem i świeżym chrzanem
Dania ciepłe
Biała kiełbasa z pieca z sosem chrzanowym
Schab pieczony ze śliwką
Pierogi ruskie z rumianą cebulką
Ziemniaki puree z koperkiem lub
ziemniaki opiekane z ziołami

MENU III - 90 ZŁ / OS.

Desery
Baby wielkanocne drożdżowe i piaskowe
Sernik z brzoskwinią
Mazurek czekoladowy z bakaliami

Zupy (1 do wyboru)
Barszcz biały gotowany na wędzonce
Świąteczny żurek z chrzanem
Czerwony barszcz z jajkiem
Zupa chrzanowa z jajkiem i boczkiem
Kwaśnica na wędzonym boczku
Dania ciepłe
Biała kiełbasa po staropolsku pieczona na
rumiano, podana ze smażoną cebulką
Karkówka przekładana cebulą i pieczarkami
Pierogi z kapustą i grzybami lub krokiety
z jajecznym farszem wiosennym
Kopytka lub ziemniaki z wody z koperkiem
Warzywa gotowane na parze
Dodatki
Pieczywo, chrzan, ćwikła
Sosy, np.: tatarski, chrzanowy z jabłkiem, ziołowy,
wiosenny
Desery
Baby i mazurki wielkanocne
Szarlotka domowa z kruszonką
Sernik z bakaliami

