
Zamówienie cateringu sylwestrowo-noworocznego - Pałac Pakosław 

\

numer telefonu :                                                                         adres e-mail:

porcja zamówienie wartość

słoik 1 L 0.00 zł

słoik 1 L 0.00 zł

0,5 kg 0.00 zł

0,5 kg 0.00 zł

0,5 kg 0.00 zł

1 szt. 0.00 zł

12 szt. 0.00 zł

0,5 kg 0.00 zł

0,5 kg 0.00 zł

0,5 kg 0.00 zł

1 porcja ok. 180g 0.00 zł

1 szt. 0.00 zł

słoik 1 L 0.00 zł

100 g 0.00 zł

100 g 0.00 zł

butelka 330ml 0.00 zł

butelka 330ml 0.00 zł

1 szt/ok 1,8 kg 0.00 zł

1 szt/ 210ml 0.00 zł

1 szt./210 ml 0.00 zł

1 szt 0.00 zł

0,75 l 0.00 zł

0,75 l 0.00 zł

1szt. 0.00 zł

1 szt. 0.00 zł

0,4 L 0.00 zł

0,4 L 0.00 zł

0,4 L 0.00 zł
0.00 zł

Wolno gotowana polędwiczka wieprzowa faszerowana boczkiem 

0.00 zł

Box 2 zimnych przekąsek tatar wołowy, tatar z suszonych pomidorów, lokalne sery, 

rolada schabowa, rolada z kurczaka, wędliny, tartaletki z humusem kaczką i konfiturą z cebuli, 

koreczki warzywne, szynka w galarecie, bułki

1 box         32x32 cm 105.00 zł 0.00 zł

Dania na zimno

Pierś z kaczki marynowana w czosnku niedźwiedzim

Bigos myśliwski z dziczyzną, żurawiną i śliwkami

Krokiety z kurczakiem papryką i serem 

24.00 zł

26.00 zł

28.00 zł

14.00 zł

24.00 zł

18.00 zł

26.00 zł

Zamówienia przyjmujemy do 29 grudnia (wtorek) do godziny 21.00; telefonicznie 695 297 570, mailowo: 

recepcja@palacpakoslaw.pl, a także osobiście w pałacu lub podczas dostawy dań u naszych kierowców.                                                                                                                                                                                                                      

Dostawa zamówień lub odbiór osobisty w dniu 31 grudnia (czwartek) do godziny 16:00

30.00 zł

26.00 zł

24.00 zł

36.00 zł

Zupa grzybowa z dziczyzną

Tajska zupa Tom Yum z kurczakiem

Dania zapakowane próżniowo, do przygotowania na ciepło *

Pieczeń z karkówki wieprzowej w całości

Karkówka z dzika pieczona w całości

Chilli con carne z mięsem wołowym**

Chicken Tikka Masala**

Thai curry z kurczakiem**

Golonka wieprzowa bez kości peklowana w sosie BBQ

Skrzydełka w marynacie (do upieczenia w domu)

Zupy

Informujemy, że w dniach od 1-3 stycznia spędzamy czas z rodzinami. Wracamy do Was 4 stycznia. Na styczeń planujemy dla Was 

tematyczne weekendy z Kuchnią Pakoslove.                 

65.00 zł

14.00 zł

100.00 zł

Banoffie z domowym karmelem 14.00 zł

Czekoladowe brownie z malinami, okragła forma, średnica 24cm

* Do każdego zamówienia dodajemy krótką informację jak przygotować dania na ciepło.

** Porcja ryżu basmati w zestawie do ugotowania przed podaniem.

Asconi Select Pinot Noir - czerwone

Milo - HEFEWEIZEN

Forest - FOREST IPA

Domowy winegret z ziołami

Box 1 zimych przekąsek, galaciki drobiowe, szynka w galarecie,

lokalne sery, mini tortille, rolada schabowa, rolada z kurczaka, koreczki bekonowe, wędliny, 

bułki

1 box         32x32 cm 65.00 zł

Dressing francuski 12.00 zł

Obserwujcie na bieżąco co u nas się zmienia na Facebook-u i na www.palacpakoslaw.pl/na_wynos

Team Pakoslove                                                                               

Bądźcie zdrowi !!!

Sałatki pakowane w słoiki

4.00 zł

4.00 zł

7.00 zł

                                             Łącznie wartość:

Wina półwytrawne idealne na wieczór 

Asconi Select Range Chardonay - białe 41.00 zł

41.00 zł

8.00 zł

8.00 zł

30.00 zł

Sałatka jarzynowa tradycyjna

Imię i nazwisko zamawiającego:

dostawa pod wskazany adres                odbiór własny              godzina odbioru: 

adres dostawy:
na całe zamówienie złożone do 22 grudnia 

do godziny 21:00

15% rabatu !!!

Nasze propozycje na Twój sylwestrowo-noworoczny stół: cena 

Green Eyes - wódka, blue curacao, pomarańcz, banan, cytryna

Domowe dressingi do sałatek gotowe do użycia

12.00 zł

Sernik z musem malinowym, okrągła forma,  średnica 24cm.

Tiramisu 

Lokalne Piwo Nepomucen

Drinki i koktajle z naszego baru - pakowane próżniowo- porcja 3 drinki 

Red Lips - wódka, żurawina, jabłko, cytryna, 

Pina colada - wódka, malibu, ananas, cytryna, kokos

28.00 zł

32.00 zł

Sałatka śledziowa z suszonymi pomidorami i orzechami w słoiku

Ciasta i słodkości z naszej pałacowej cukierni, wypiekane wg naszych domowych przepisów

20.00 zł


