
Catering Wielkanocny
Zamówienie nr.

Imię, nazwisko i nr kontaktowy

miejsce, godzina odbioru

(wypełnia sprzedawca)

ZUPY

DANIA CIEPŁE

Żurek na zakwasie z białą kiełbaską, jajkiem i młodym ziemniakiem(1litr)

Sztuka mięsa wołowego (onglet) w sosie demi glace (ok 130 g)

Biała frankfurterka jagnięca ze świeżym tymiankiem i sosem chrzanowym 
(10 sztuk, waga ok. 500 g)

Kaczka faszerowana mięsem, jabłkami i żurawiną (waga ok 1,5 kg)
(cała lub ½ sztuki)

Czerwony barszcz wielkanocny na wędzonych żeberkach (1litr)

Devolay z kurczaka z boczniakami, cebulką i serem mozzarella( 220 g)

Karkówka szpikowana dojrzewającą słoniną i czosnkiem w ziołach z Gospodarstwa 
Dary Natury (waga około 1,5 kg)

Konfitowana noga z kaczki macerowana ziołami z sosem pieczeniowym(150 g)

Golonka po bawarsku na zasmażanej kapuście (tylna, waga ok. 1 kg)

35 zł/litr

cena

cena

ilość

ilość

22 zł/ porcja

43 zł/ 
opakowanie

10 zł/ 100g

32 zł/litr

19 zł/ porcja

8 zł/100 g

PółCała

PółCała

23 zł/ porcja

7 zł/ 100g



PRZYSTAWKI ZIMNE

Rillettes z kaczki (200 g)

Tatar wołowy pakowany próżniowo (500 g)

Voul – au – vent faszerowany pastą jajeczną, serkiem philadelphia z łososiem, 
pastą z tuńczyka

Sałatka jarzynowa (500 g) 

Sałatka z kuskus perłowym, grillowaną piersią kurczaka, suszonymi pomidorami, 
brokułem (500 g)

Pasztet jagnięcy z czosnkiem niedźwiedzim (450 g)

Pasztet z królika z żurawinową galaretką (450 g)

Pasztet z sarny z rozmarynem (450 g)

Pate z wątróbek drobiowych z brandy (200 g)

Zimne nóżki (mięso z golonek, ozorków i policzków wp. we własnej galarecie) (500 g)

24 zł/ słoik

49 zł/ porcja

40 zł/ 12 sztuk

24 zł/ porcja

34 zł/ porcja

49 zł/ porcja

23 zł/ słoik

Suma:

49 zł/ porcja

23 zł/ słoik

29 zł/ sztuka

ZAMÓWIENIA

ODBIÓR

Zamówienia można składać osobiście w firmowym sklepie ANCYPO do 1 kwietnia (włącznie).
Formularz zamówienia jest dostępny w naszych sklepach oraz na stronach internetowych: 

www.karczmapodsokolem.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.

Odbiór zamówień w dn. 8 kwietnia w świątecznych godzinach pracy sklepu. 

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

cena ilość


