Catering Wielkanocny
Zamówienie nr.

(wypełnia sprzedawca)

Imię, nazwisko i nr kontaktowy

miejsce, godzina odbioru

ZUPY

cena

Żur wielkanocny z kiełbasą jagnięcą i jajkiem (1litr)

25 zł/litr

Bulion wołowo-drobiowy z kołdunami (10 szt./1litr)

29 zł/litr

DANIA GŁÓWNE

cena

Pieczony onglet wołowy w sosie demi glace (porcja 120 g)

16 zł/porcja

Medaliony drobiowe z musem z chorizo (porcja 120 g)

11 zł/porcja

Kaczka faszerowana owocami, mięsem i migdałami
(ok. 1,5kg – sprzedawana w całości lub ½)

7 zł/100 g

Biała kiełbasa ze świeżym majerankiem w sosie chrzanowym (porcja 120 g)

7 zł/porcja

Rolada z podwędzanej golonki w sosie musztardowym (porcja 120 g)

11 zł/porcja

Polędwiczka wieprzowa w sosie śliwka-porto (porcja 120 g)

14 zł/porcja

Szynka pieczona z miodem i chilli (ok. 1 kg)

6 zł/100 g

ilość

ilość

Cała Pół

PRZYSTAWKI ZIMNE

cena

Pasztet jagnięcy z rozmarynem i czosnkiem
(ok. 0,9 kg – sprzedawany w całości lub ½)

7 zł/100 g

Pasztet z kaczki z pistacjami
(ok. 0,9 kg – sprzedawany w całości lub ½)

7 zł/100 g

Klasyczne zimne nóżki (500 g)

24 zł/szt.

Tradycyjna sałatka jarzynowa (500 g)

15 zł/szt.

Ćwikła z chrzanem (200 g)

12 zł/szt.

Sałatka z kaszą kuskus, kurczakiem, brokułem, suszonym pomidorem (500 g)

22 zł/szt.

Sałatka z przepiórczymi jajkami, łososiem wędzonym, rzodkiewką i kiełkami (500 g)

28 zł/szt.

ilość

Cały Pół
Cały Pół

Suma:

ZAMÓWIENIA
Zamówienia można składać osobiście w firmowych sklepach ANCYPO do 29 marca (włącznie).
Formularz zamówienia jest dostępny w naszych sklepach oraz na stronach internetowych:
www.karczmapodsokolem.pl, www.ancypo.pl.
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 27 marca (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. 3 kwietnia (Wielka Sobota) we wskazanych przez Państwa
firmowych sklepach ANCYPO, w świątecznych godzinach ich pracy.
W celu zmniejszenia czasu oczekiwania, prosimy o ustalenie przybliżonej godziny odbioru
przy składaniu zamówienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, służymy pomocą:
tel. 668 831 246, sklep@ancypo.pl

