
Zamówienie cateringu świątecznego - Pałac Pakosław 

#ŚwiętazPakoslove

Imię i nazwisko zamawiającego:

numer telefonu :                                                                         adres e-mail:

porcja zamówienie wartość

słoik 1 L 

słoik 1 L 

słoik 1 L 

20 szt/porcja

0,5 kg

0,5 kg

0,5 kg

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

0,5 kg

0,5 kg

1 szt.

1 szt.

500 ml

500 ml

1 patera 

4 filety 

5 szt.

5 szt.

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

1 szt/ok 1,8 kg

1 szt/ok 1,8 kg

1 szt/ ok 0,7 kg
1 szt.
1 szt. 0,00 zł

Bigos staropolski 24,00 zł

Pierogi i sosy do przygotowania na ciepło *

Sos pieczeniowy 14,00 zł

Pierogi z wędzonym karpiem milickim- mrożone

Zupa grzybowa z podgrzybków zbieranych w lokalnych lasach 32,00 zł

dostawa pod wskazany adres           odbiór własny              godzina odbioru: 

na całe zamówienie złożone do     

12 grudnia do godziny 21:00

10% rabatu !!!

Zupy

Nasze propozycje na Twój świąteczny stół: cena 

Barszcz czysty na zakwasie

Pieczeń z karkówki wieprzowej w całości

Karkówka z jelenia pieczona w całości

35,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

Uszka z kapustą i grzybami leśnymi - mrożone 18,00 zł

Dania zapakowane próżniowo, do przygotowania na ciepło *

Wypatrujcie ich. Nowy rok rozpoczynamy 4 stycznia.                                                                                                                                                                                                                

Team Pakoslove                                                                                cała oferta na wynos na www.palacpakoslaw.pl/na_wynos

Bądźcie zdrowi !!!

6,00 zł

26,00 zł

7,00 zł

4,50 zł

Krokiety z pieczarkami i serem - mrożone 

Kapusta świąteczna z suszonymi grzybami i śliwką 

Galaciki drobiowe

Galaciki z łososiem

Platera mięs z piklami; miesa- schab ze śliwką, rolada drobiowa z czarnuszką, 

polędwiczka wieprzowa faszerowana białą kiełbasą - po 4 porcje mięsa

Sandacz w galarecie z warzywami na platerze jednorazowej

20,00 zł

24,00 złSos z leśnych grzybów

Dania na zimno

25,00 zł

20,00 zł

48,00 zł

Ryba po grecku

Kurczak w zalewie słodko-kwaśnej 6,00 zł

Sałatki pakowane w słoiki

Sałatka jarzynowa tradycyjna

Śledzie w musztardzie francuskiej z cebulą i ogórkiem kiszonym w słoiku 7,00 zł

Sałatka śledziowa z suszonymi pomidorami i orzechami w słoiku 7,50 zł

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

Sernik tradycyjny okrągły, średnica 24cm.

Informujemy, że w dniach od 24 do 27 grudnia spędzamy czas z rodzinami. Wracamy do Was 28 grudnia i pozostajemy do 

Waszej dyspozycji do 31 grudnia do godziny 16:00. Szykujemy dla Was cateringi sylwestrowo-noworoczne.                

90,00 zł

110,00 zł

Sernik z musem śliwkowym okrągły, średnica 24cm. 120,00 zł

Strucla makowa
Piernikowe Brownie  średnica 24cm. 80,00 zł
Tort czekoladowy z orzechami i karmelem średnica 24cm- ok 3kg 240,00 zł

Zamówienia przyjmujemy do 20 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 23 grudnia (środa) do godziny 19:00

2,50 zł

24,00 zł

2,00 zł

18,00 zł

Polędwiczka wieprzowa w ziołach faszerowana boczkiem 

14,00 zł

26,00 zł

Świąteczny kompot z suszu

Udko z kaczki pieczone 

Nr zamówienia

Pierogi z kapustą i grzybami - mrożone

Dzwonek z karpia milickiego marynowany w czosnku niedźwiedzim i 

cytrynie, przygotowany do smażenia 

Zraz wołowy z cebulą, boczkiem, ogórkiem 14,00 zł


