
 

 
 
 

Oferta Potraw Wigilijnych 2020 

 
Potrawy mączne i pierogi:    cena:    

• Uszka mięsne      26,00 zł  kg 

• Uszka postne      28,00 zł  kg 

• Pierogi mięsne     26,00 zł  kg 

• Pierogi postne      28,00 zł  kg 

• Kluski śląskie      25,00 zł  kg 

• Paszteciki krucho – drożdżowe   30,00 zł  kg 

• Krokiety z kapusta i pieczarkami   25,00 zł  kg  

• Pieczarki faszerowane    30,00 zł  kg 

 

Zupy: 
• Barszcz czerwony                12,00 zł  litr 

• Barszcz grzybowy     18,00 zł  litr 

• Węgierska zupa rybna    15,00 zł  litr 

Mięsa: 
• Schab pieczony     43,00 zł  kg 

• Schab ze śliwką     45,00 zł  kg 

• Pasztet z zająca     48,00 zł  kg 

• Szynka pieczona     42,00 zł  kg 

• Karkówka pieczona     42,00 zł  kg 

• Boczek pieczony     38,00 zł  kg 

• Cielęcina pieczona     55,00 zł  kg  

• Mostek cielęcy faszerowany    48,00 zł  kg 

• Kaczka pieczona     45,00 zł   kg. 

• Udziki  faszerowane     48,00 zł  kg. 

• De Volaille      59,00 zł  kg. 

• Cordon blue      59,00 zł  kg. 

• Bigos       31,00 zł  kg 

Galarety: 
• Schab w galarecie     10,00 zł  por. 

• Schab po warszawsku w galarecie   11,00 zł  por 

• Schab ze śliwką galarecie    11,00 zł  por 

• Karp w galarecie                10,00 zł  por 

• Rolada z Łososia w galarecie    15,00 zł  por        

• Nóżki wieprzowe         8,00 zł  szt. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sałatki:        cena:    
• Sałatka jarzynowa     20,00 zł  kg 

• Sałatka z pieczarek     30,00 zł  kg 

• Sałatka śledziowa z buraczkiem   30,00 zł  kg 

• Sałatka z tuńczyka     30,00 zł  kg 

• Sałatka z makaronu ryżowego  

z paluszkami karbowymi     30,00zł  kg 

Ryby: 
• Karp smażony      12,00 zł  por 

• Pstrąg smażony     19,00 zł  szt 

• Łosoś pieczony w sosie śmietanowym  21,00 zł  por 

• Ryba po grecku     32,00 zł  kg 
• Śledzie w oleju     29,00 zł  kg 

• Śledź po węgiersku     29,00 zł  kg 

• Śledź z pieczoną papryka i cebulą   29,00 zł  kg 

• Śledź w śmietanie     29,00 zł  kg 

• Śledź po pierzynką     29,00 zł  kg 

Ciasta: 
• Sernik wiedeński     30,00 zł  kg 

• Sernik z brzoskwiniami    30,00 zł  kg 

• Makowiec      30,00 zł  kg 

• Piernik       30,00 zł  kg 

• Szarlotka na cieście kruchym    30,00 zł  kg 

• Rolada z kremem lub galaretka   30,00 zł  kg 

• Krówka      30,00 zł  kg 

• Ciasto drożdżowe z rodzynkami   30,00 zł  kg 

• Ambasador      30,00 zł  kg 

Wędliny wyrób swojski: 
• Szynka w siatce     27,00 zł  kg 

• Szynka Babuni     27,00 zł  kg 

• Szynka cygańska     29,00 zł  kg 

• Szynka chłopska     24,00 zł  kg 

• Ogonówka      22,00 zł  kg 

• Polędwica królewska     30,00 zł  kg 

• Salceson      15,00 zł  kg 

• Boczek wędzony     24,00 zł  kg 

• Kiełbas krakowska     22,00 zł  kg 

• Kiełbasa zwyczajna     17,00 zł  kg 

• Kiełbasa rzeźnika     20,00 zł  kg 

• Kiełbasa sucha     24,00 zł  kg 

• Kiełbasa cygańska     24,00 zł  kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY  DO 11.12.2020r. 

ODBIÓR i  DOSTAWA ZAMÓWIEŃ 23.12.2020  

OD GODZ. 10:00 
Zamówienia: 48 670-79-03, 500-07-00-28, catering@jcatering.pl 

JCatering.pl Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 59 

05-600 Grójec 

Zamówienia przygotowywane są na półmiskach jednorazowych. Przy daniach przygotowanych na 
półmiskach porcelanowej obowiązuje kaucja 25zł/ półmisek. Prosimy o zwrot półmisków w ciągu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


