Catering Świąteczny
Zamówienie nr.

(wypełnia sprzedawca)

Imię, nazwisko i nr kontaktowy

miejsce, godzina odbioru

ZUPY

cena

Barszcz na zakwasie z kiszonych buraków z uszkami (1 litr+20 szt.)

29 zł

Zupa rybna (1 litr)

32 zł

DANIA GORĄCE

cena

Filet z karpia w migdałach (ok. 150g)

15 zł/porcja

Filet z halibuta w sosie beurre blanc* (ok. 150 g)

19 zł/porcja

ilość

ilość

*sos winno-maślany
Dorsz w chrupiącym cieście z kwasu chlebowegz

12 zł/porcja

Pieczony onglet* wołowy w sosie demi glace (ok. 130 g)

15 zł/porcja

*świeca wołowa
Kaczka faszerowana (cała ok. 1,5 kg)

7 zł/100 g

Polędwiczka wieprzowa w sosie jabłkowo-cynamonowym (ok. 130 g)

13 zł/porcja

Długo pieczona szynka ze skórką w miodowej glazurze z goździkami
(sprzedawana w całości - ok. 1 kg)

6 zł/100 g

Medaliony z kurczaka faszerowane musem z chorizo i sosem veloute* (ok. 120 g)

11zł/porcja

*sos aksamitny
Pierogi z kapustą i grzybami (10 szt.)

20 zł

Pierogi z wędzonym pstrągiem, cytryną i koperkiem (10 szt.)

24 zł

Krokiety z kapustą i grzybami

5 zł/szt.

Cała
Pół

DANIA ZIMNE

cena

Ryba po grecku* (0,5 kg)
*dorsz

23 zł

Karp w galarecie (5 porcji)

65 zł

Szczupak w galarecie (5 porcji)

55 zł

Śledź z suszonymi grzybami (0,5 kg)

24 zł

Śledź w pierniku (0,5 kg)

23 zł

Śledź pod pierzynką (0,5 kg)

20 zł

Kutia (0,3 kg)

13 zł

ilość

Suma:

ZAMÓWIENIA
Zamówienia można składać osobiście w naszych firmowych sklepach do 17 grudnia (włącznie).
Formularz zamówienia jest dostępny w naszych sklepach oraz na stronie www.karczmapodsokolem.pl/media.
Przy składaniu zamówienia pobierana jest zaliczka w wysokości 30% wysokości zamówienia. W przypadku
nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zaliczka nie podlega zwrotowi. Pozostała kwota jest
płatna przy odbiorze.
Zamówienia drogą elektroniczną przyjmujemy do 15 grudnia (włącznie). Wypełniony formularz zamówienia
wraz z bankowym potwierdzeniem uiszczenia zaliczki należy wysłać na adres sklep@ancypo.pl.
Wpłata zaliczki jest podstawą do rozpoczęcia realizacji zamówienia.
DANE DO WPŁATY ZALICZKI:
ANCYPO MIZER Cezary Mizer
Pekao SA 75 1240 5240 1111 0000 5706 4583
Tytuł: Imię, Nazwisko, Catering

ODBIÓR
Odbiór zamówień w dn. 24 grudnia (Wigilia) w naszych firmowych sklepach w świątecznych godzinach pracy.
W celu zmniejszenia czasu oczekiwania, prosimy o ustalenie przybliżonej godziny odbioru przy składaniu
zamówienia.

DOSTAWA
Oferujemy możliwość bezpłatnego dowozu zamówienia pod wskazany adres. Jeżeli chcieliby Państwo z
niej skorzystać, to prosimy o podanie adresu dostawy w polu „miejsce i godzina odbioru” (obok danych
kontaktowych). Konkretna godzina zostanie ustalona z Państwem telefonicznie.
Minimalna wartość zamówienia dla dowozów:
Sokółka - 200 zł,
Białystok - 300 zł,
Warszawa - 400 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, służymy pomocą:
tel. 668831246, sklep@ancypo.pl

