
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 (12 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)

20 zł/litr

29 zł/porcja

cena

cena

ilość

ilość

39 zł/litr

22 zł/porcja

35 zł/litr

26 zł/porcja

DANIA GORĄCE

Medaliony drobiowe faszerowane szpinakiem i suszonymi pomidorami (120 g)

Pierogi ze szpinakiem, serem feta, twarogiem (zamówienia po pełne 15 sztuk )

Konfitowana noga z kaczki z sosem żurawinowym (200 g)

Devolay z grzybami i masłem (180 g)

Krokiety z kapustą i grzybami (1 szt.) 

Pieczona szynka z glazurowaną miodem chrupiącą skórką i sosem 
jabłkowo – cynamonowym (porcja 100 g/ szynki - zamówienie minimum 1 kg)

cena ilość

19 zł/porcja

3 zł/ sztuka

31 zł/porcja

23 zł/porcja

7 zł/ porcja

Pierogi z kapustą i grzybami (zamówienia po pełne 15 sztuk) 3 zł/ sztuka

Cała 
Pół

12 zł/porcja

Kaczka faszerowana żurawiną, jabłkami i migdałami (waga około 1,5 kg) 12 zł/ 100 g



ZAMÓWIENIA

ODBIÓR

Zamówienia można składać osobiście w naszych firmowych sklepach do 17 grudnia (włącznie).

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.

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

Sałatka jarzynowa (0,5 kg) 

Kutia (0,3 kg)

Śledź w przyprawie piernikowej (0,5 kg)

Ryba po grecku (0,5 kg)

Śledź w pięciu ziołach z cebulką (0,5 kg)

Szczupak w galarecie (6 porcji)

Śledź pod pierzynką (0,5 kg)

24 zł

23 zł

33 zł

32 zł

Suma:

33 zł

60 zł

30 zł

cena ilość


