
Catering Świąteczny
Zamówienie nr.

Imię, nazwisko i nr kontaktowy

miejsce, godzina odbioru

(wypełnia sprzedawca)

ZUPY

RYBY NA CIEPŁO

Barszcz czerwony na zakwasie z kiszonego buraka 

Filet z karpia w panierce migdałowej (150g)

Barszcz czerwony na zakwasie z kiszonego buraka z uszkami z grzybami (16 szt.)

Dorsz w cieście na łotewskim kwasie chlebowym (150g)

Zupa rybna z łososiem i dorszem na pomidorach san marzano 

Filet z polskiego suma w sosie cytrynowo-koperkowym z kaparami (130g)

13 zł/litr

19 zł/porcja

cena

cena

ilość

ilość

29 zł/litr

19 zł/porcja

30 zł/litr

18 zł/porcja

DANIA GORĄCE

Polędwiczka wieprzowa w sosie śliwka-porto (120g)

Pierogi  z kapustą i  grzybami (10szt)

Devolai z masłem i koperkiem (180g)

Medaliony drobiowe faszerowane szpinakiem, suszonym pomidorem
i serem dojrzewającym (120g)

Zielone pierogi z wędzonym pstrągiem i bryndzą (10 szt.)

Medaliony z podwędzanej golonki z francuskim sosem musztardowym (120g)

Krokiety z kapustą i grzybami (1 szt.)

cena ilość

14 zł/porcja

22 zł/porcja

18 zł/porcja

12 zł/porcja

25zł/porcja

Kaczka faszerowana żurawiną, jabłkami i migdałami 
(minimum 1,5 kg zamawiana cała lub pół) 

9 zł/100 g Cała 
Pół

12 zł/porcja

6 zł/porcja

Długo pieczona szynka w miodzie, szpikowana goździkami z płatkami soli maldon 
100g (minimum 1 kilogram)

8 zł/porcja



ZAMÓWIENIA

ODBIÓR

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 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.

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

DANIA ZIMNE

Dorsz po grecku (0,5 kg)

Wrapy z łososiem, serkiem philadelphia i warzywami (pudełko 8 porcji)

Kutia z rumem i bakaliami (0,5 kg) 

Śledź pod pierzynką (0,5 kg)

Dekorowany karp w galarecie (półmisek 5 dzwonków)

Śledź w przyprawach korzennych (0,5 kg)

Dekorowany szczupak w galarecie (półmisek 6 porcji)

Śledź z cebulką cukrową z liściem laurowym (0,5 kg)

24 zł

24 zł

28 zł

22 zł

70 zł

Suma:

24 zł

60 zł

22 zł

cena ilość


