Zamówienie cateringu wielkanocnego - Pałac Pakosław
Zamówienia przyjmujemy do 29 marca 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 2 kwietnia (piątek) do godziny 18:00
\

Imię i nazwisko zamawiającego:
numer telefonu :
dostawa pod wskazany adres

adres e-mail:
odbiór własny

15% rabatu !!!

godzina odbioru/dostawy

adres dostawy:

Nasze propozycje na Twój wielkanocny stół:
Zupy*
Żurek domowy na zakwasie z białą kiełbasą
Krem chrzanowy
Krem z kiszonego buraka
Dania do przygotowania na ciepło - pakowane próżniowo*
Pieczeń z karkówki wieprzowej w całości
Pierś z indyka pieczona
Schab z dzika faszerowany boczkiem, pieczony w całości
Zraz wołowy z cebulą, boczkiem i ogórkiem konserwowym
Udko z kaczki konfitowane
Krokiety z pieczarkami i serem - mrożone
Sos pieczeniowy
Wielkanocne przysmaki
Tradycyjna domowa szynka peklowana i gotowana**
Schab wieprzowy długo dojrzewający z przyprawami**
Domowa biała kiełbasa parzona**
Domowa kiełbasa słoikowa
Smalec domowy ze skwarkami
Pasztet staropolski
Humus buraczany
Galaciki drobiowe
Szynka w galarecie z sosem tatarskim/z masą chrzanową po 3 szt.
Śniadaniowy box Wielkanocny dla 2 osób
tradycyjna domowa szynka gotowana - ok200g, domowa biała kiełbasa parzona 2 szt., pasztet
staropolski 330ml, żurek domowy na zakwasie z biała kiełbasą 1 litr, baranek z masła
gostyńskiego 100g, jajka z wolnego wybiegu 4 szt., sałatka jarzynowa tradycyjna 400g,
domowy sos chrzanowy 210ml, domowy sos tatarski 210ml, tradycyjne powidła 330ml, mini
chlebek do święconki, babeczka wielkanocna - 2szt, rzeżucha

na całe zamówienie złożone do
17 marca (środa) do godziny 21:00
porcja

cena

słoik 1 L
słoik 1 L
słoik 1 L

28,00 zł
20,00 zł
22,00 zł

0,5 kg
1 szt./ok. 4 -5 porcji
0,5 kg
1 szt.
1 szt.
1 szt.
500 ml

24,00 zł
38,00 zł
36,00 zł
12,00 zł
18,00 zł
6,50 zł
12,00 zł

około 600 g
500g
6szt. ok 0,5kg
słoik 350 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
5 szt.
6 szt.

5,00zł/100g

1 box

130,00 zł

Sałatki pakowane w słoiki
Sałatka tradycyjna jarzynowa
słoik 1 L
Sałatka z zielonego groszku i boczku
słoik 1 L
Sosy i dipy
Domowy sos tatarski
słoik 210 ml
Domowy sos chrzanowy
słoik 210 ml
Dip z kolendry i jogurtu
słoik 330 ml
Domowy winegret z ziołami z naszego ogrodu
butelka 330 ml
Dressing francuski do sałat
butelka 330 ml
Ciasta i słodkości z naszej pałacowej cukierni, wypiekane wg naszych domowych przepisów
Sernik tradycyjny w okrągłej formie średnica 24 cm waga 1,8 kg
1 szt.
Mazurek Wielkanocny z słonym karmelem i bakaliami
1 szt.
Tort czekoladowy z orzechami i karmelem, waga około 3 kg
1 kg
Tort chałwowy z konfiturą porzeczkową i wiórkami kokosowymi, waga
około 3kg
1 kg
Pascha serowa z czekoladą w słoiczku 210 ml
1 szt.
Tiramisu w słoiczku 210 ml
1 szt.
Mini tartaletki z kremem czekoladowym i bakaliami
4 szt.

zamówienie

wartość

4,00zł/100g
4,00zł/100g

12,00 zł
10,00 zł
14,00 zł
16,00 zł
18,00 zł
18,00 zł

28,00 zł
35,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
100,00 zł
45,00 zł
65,00 zł
65,00 zł
14,00 zł
14,00 zł
36,00 zł
Łącznie wartość:

* Do każdego zamówienia dodajemy krótką informację jak przygotować dania na ciepło. ** ilość limitowana - decyduje kolejność zamówień
Informujemy, że w dniach od 3-6 kwietnia spędzamy czas z rodzinami. Wracamy do Was 7 kwietnia.
Obserwujcie nas na bieżąco co u nas się zmienia na Facebook-u i na www.palacpakoslaw.pl/na_wynos.
Bądźcie zdrowi !!!

Team Pakoslove
Strona 1

Zamówienie do cateringu wielkanocnego - smaki Spiżarni Pakoslove
W Spiżarni Pakoslove każdego roku zamykamy w słoikach najlepsze smaki lata i
jesieni. Nie używamy konserwantów, sztucznych barwników, syntetycznych
polepszaczy, zapachów w proszku i smaków w tubce. U nas znajdziesz tylko
świeże, lokalne składniki, tylko sprawdzone receptury, tylko naturalne sposoby
na przedłużenie trwałości smakołyków. To smaki z przeszłości – w nowoczesnej
odsłonie. Przetwory takie, jakie powinny być. Zabierz je do swojego domu i
skosztuj.
Imię i nazwisko zamawiającego:

15% rabatu !!!
SPIŻARNIA PAKOSLOVE przedstawia swoje smaki dla Ciebie
Nasze propozycje na Twój wielkanocny stół i nie tylko
Konfitury, syropy i słodkości z naszej Spiżarni
Konfitura malinowa
Konfitura z czarnej porzeczki
Konfitura truskawkowa
Konfitura z mirabeli
Konfitura z dyni
Konfitura z zielonych pomidorów
Powidła śliwkowe
Jagody w sosie własnym
Maliny w sosie własnym
Syrop z kwiatu z czarnego bzu
Biała czekolada
Mleczna czekolada
Gorzka Czekolada
Solony Karmel
Granola domowa pełna ekologicznych orzechów i bakali
Ekstrakt waniliowy z laskami wanilii
Herbata - Łyk dobrej energii
Herbata - Chwila spokoju
Wytrawne dodatki, oliwy i sole- domowe ręcznie robione
Domowy ketchup
Konfitura z cebuli
Oliwa czosnkowa
Oliwa ziołowa
Oliwa z płatkami chili
Sól z płatkami chili
Sól czosnkowa
Sól ziołowa
Miody z lokalnej Pasieki Smakulskich
Miód wielokwiatowy
Orzeszki solone z miodem
Pierzga pszczela z miodem
Twoja chwila relaksu
Sól lawendowa do kąpieli z lawendą z naszego ogrodu
Sól relaksująca z rumiankiem do kąpieli
Świeca sojowa z płatkami róż z naszego ogrodu
Świeca sojowa z płatkami róż z naszego ogrodu
Zestaw świeczek z wosku pszczelego w woreczku
Mydełko woskowo - miodowo - glicerynowe
Świeca z wosku pszczelego

porcja

na całe zamówienie złożone do
17 marca (środa) do godziny 21:00
cena

zamówienie

słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml
słoik 210ml
słoik 210ml
słoik 210ml
słoik 210ml
słoik 500ml
butelka 150ml
słoik 350 ml
słoik 350 ml

19,00 zł
16,00 zł
19,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
24,00 zł
19,00 zł

słoik 330 ml
słoik 330 ml
butelka 150ml
butelka 150ml
butelka 150ml
słoik 80g
słoik 50g
słoik 90g

14,00 zł
14,00 zł
18,00 zł
18,00 zł
18,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
14,00 zł

słoik 373ml
słoik 330 ml
słoik 330 ml

30,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

słoik 350ml
słoik 350ml
słoik 350ml
słoik 210ml
ok50g
15g
słoik 180ml

18,00 zł
18,00 zł
28,00 zł
18,00 zł
16,00 zł
8,00 zł
14,00 zł
Łącznie wartość:

wartość

25,00 zł
25,00 zł
12,00 zł
18,00 zł
18,00 zł
20,00 zł
14,00 zł
29,00 zł
65,00 zł
25,00 zł
25,00 zł

Więcej o naszych smakach, o tym z czym smakują najlepiej, co użyliśmy do ich przygotowania, dowiesz się na www.palacpakoslaw.pl/SKLEP
Skosztuj i rozsmakuj się w naszych słoikach, Wielkanoc to dobry czas, by je poznać i zrobić sobie małą przyjemność
Dajcie nam koniecznie znać jak smakowały.
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