
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
słoik 1 L 0,00 zł

0,5 kg 0,00 zł
0,5 kg 0,00 zł
1 szt. 0,00 zł
1 szt. 0,00 zł

słoik 1 L 0,00 zł

100 g 0,00 zł

1 szt 0,00 zł
1 szt 0,00 zł
1 szt 0,00 zł

1 0,00 zł

1szt. 0,00 zł
1 szt. 0,00 zł

0,33 L 0,00 zł
0,33 L 0,00 zł
0,33 L 0,00 zł

0,00 zł

Dania na zimno
Bigos myśliwski z dziczyzną, żurawiną i śliwkami

Zupa gulaszowa z wołowiną 34,00 zł

Party box,  mini burgery wołowe, mini pizze, rolady z szynki szwarcwaldzkiej z serem i 
suszonymi pomidorami, krewetki w tempurze, stripsy drobiowe, bruschetty, nachosy, orzeszki, 

dip z chili i mango, sos andaluzyjski
1 box         32x32 cm 180,00 zł 0,00 zł

Sushi set 37 kawałków hosomaki, futomaki, uramaki, tamari, sos sojowy, wasabi, imbir 
marynowany 1 box         32x32 cm

Box zimych przekąsek,  szynka w galarecie, mini tortille, bruschetta, wędliny, koreczki 

warzywno-serowe, bekonowo-serowe, rolada schabowa, tatar z suszonego pomidora, bułki 1 box         32x32 cm 110,00 zł

110,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

Box sylwestrowy foccacia z oliwkami, galaciki drobiowe, tartinka z łososiem, tartinka z 
szynką szwarcwaldzką, kurczak w zalewie pomidorowej, koreczki serowo-warzywne, koreczki 
serowo-bekonowe, rolada szpinakowa z łososiem, schab ze śliwką, rolada drobiowa z 
czarnuszką, klopski w occie, sałatka wegetariańska, sałatka z kurczakiem

1 box         32x32 cm 220,00 zł

32,00 zł
17,00 zł

24,00 zł

Zamówienia przyjmujemy do 27 grudnia (poniedziałek) 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 (piątek) do godziny 15:00

29,00 zł

29,00 zł

Żur z domową kiełbasą

Tajska zupa Tom Yum z kurczakiem
Dania zapakowane próżniowo, do przygotowania na ciepło *
Chicken Tikka Masala**
Thai curry z kurczakiem**
Golonka wieprzowa bez kości peklowana w sosie BBQ

Zupy

Imię i nazwisko zamawiającego:                   zamówienie nr 

Krokiety z kurczakiem papryką i serem 

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

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

Zatrzymaj się - American Pale Ale
Odkrywaj - Pszeniczne typu hefe-weizen

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

6,00 zł

4,50 zł

                                             Łącznie wartość:

Zrób to sam
Gotowe ciasto na pizze z autorskim sosem i porcją sera mozzarella 12,00 zł

15,00 zł
15,00 zł

30,00 zł

Sałatka jarzynowa tradycyjna

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.                 

15,00 zł

dostawa pod wskazany adres              odbiór własny              godzina odbioru:   

na całe zamówienie złożone do 20 grudnia 
do godziny 21:00

10% rabatu !!!

Nasze propozycje na Twój sylwestrowo-noworoczny stół: cena 

Kwitnąca marakuja - martini fiero, rum, marakuja, pomarańcz, cytryna

Sernik na zimno z musem malinowym
Tiramisu 

Lokalne Piwo Nepomucen

Drinki i koktajle z naszego baru - pakowane w butelki 0,33 L
Niebanalny grapefruit - wódka, mandarynka wanilia, grapefruit, cytryna
Pina colada - wódka, malibu, ananas, cytryna, kokos

28,00 zł
32,00 zł

Desery z naszej cukierni w słoiczkach 210ml
15,00 zł

Banoffie z domowym karmelem 15,00 zł

27,00 zł


