Jesteśmy
ekspertami
od organizacji
imprez.
Organizujemy
wszelkiego
rodzaju
uroczystości
rodzinne

Zamów świąteczne potrawy
w Hotelu Boss***

Dołożymy
wszelkich starań,
aby Państwa
spotkanie było
wyjątkowe!

Zapraszamy!
Z myślą o waszych potrzebach przygotowaliśmy zestaw
aromatycznych, tradycyjnych i wyśmienitych dań, które
z pewnością dopełnią każde przyjęcie świąteczne.

Będzie nam ogromnie miło, jeśli zdecydują się Państwo
wybrać Hotelu Boss*** do przygotowania świątecznych
potraw na Wasz stół.

ul. Żwanowiecka 20
04-849 Warszawa
+48 22 51 66 100

www.hotelboss.pl

Zapraszamy!

www.hotelboss.pl
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Świąteczne potrawy z naszej kuchni
Śledzie /minimum zamówienie 0,5 kg
Śledź w oleju z pieczonymi ziemniakami i kwaśna śmietaną
Śledź korzenny z sałatka z zielonego jabłka i piklowana cebulą
Śledź w burakach z jajkiem na twardo i majonezem

29 zł
29 zł
29 zł

Przystawki zimne /minimum zamówienia 0,5 kg
Ryba po grecku
Pasztet z kaczki
Półmisek wędlin (pieczony schab, karkówka ,rostbef, szynka, pasztet z kaczki)
Półmisek serów (Bursztyn, Emil Grana, Koryciński ) 75pln/ 0,5 kg

46 zł
49 zł
69 zł
75 zł

Zupy/minimum zamówienia 1L
Barszcz z pasztecikiem/ (6 pasztecików )
Zupa grzybowa z łazankami/ (250 gr łazanek)

46 zł
58 zł

Dania główne /minimum zamówienia 1 kg
Schab pieczony ze śliwkami
Kaczka pieczona z jabłkami
Pierogi wigilijne
Łosoś zapiekany z koprem pod parmezanem
Gulasz z jelenia

69 zł
99 zł
45 zł
139 zł
42 zł

Dodatki/minimum zamówienia 1kg
Tradycyjny Bigos
Puree ziemniaczane z pieczonym czosnkiem i majerankiem
Kluski śląskie
Modra kapusta z rodzynkami
Kapusta z grzybami
Desery/minimum zamówienia 1kg
Sernik krakowski
Makowiec świąteczny
Keks z bakaliami

48 zł
27 zł
28 zł
29 zł
38 zł

69 zł
52 zł
49 zł

Warunki zamówienia:
1. Potwierdzeniem zamówienia jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości kosztorysu płatny w ciągu 3 dni
od dnia podpisania zamówienia. Pozostała wartość zamówienia płatna najpóźniej 5 dni przed realizacją.
2. Wymagana 100% płatność na minimum 5 dni przed realizacją zamówienia.
3. Potwierdzenie szczegółów zamówienia minimum 5 dni przed realizacją.
4. W przypadku rezygnacji z realizacji usług w terminie krótszym niż 5 dni, zadatek nie podlega zwrotowi.
5. Zamówienia przyjmujemy do dnia 20.12.2022r. odbiór cateringu w Hotelu Boss.
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