
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienia można składać w: 

 

 

1.Bufecie Restauracji Pracowniczej w godzinach:  9.00 - 17.00 

 
2. Bufecie Medica w godzinach: 8.00 - 17.00 

 
3. Bufet CUK w godzinach: 8.00 - 15.00 

 
4. Bufecie 06 w godzinach: 

 

8.00 - 15.00 

Termin składania zamówienia: 

 

16.03.2016 r. – 23.03.2016 r. 

Warunek zamówienia:  

Przy złożeniu zamówienia pobieramy zaliczkę w wysokości 50% wartości 

zamówienia  

 Data i miejsce odbioru: 

25.03.2016 r. w godzinach: 8:30 – 15:00 

 
1. Bufet Restauracji Pracowniczej  

 
2. Centrum Konferencyjne „Dom Technika” 

 
3. Hotel Petrochemia – Recepcja 

Dania wydawane będą w opakowaniach lub półmiskach jednorazowych 

Istnieje możliwość przygotowania potraw na porcelanie klienta (porcelanę należy 

dostarczyć do 24.03.2016 r. – do Restauracji Pracowniczej w Centrum Administracji 

w Płocku 

 

 

 



 

KATALOG POTRAW 

Dania zimne 

 

 

1. Jaja faszerowane wytrawnymi farszami: 

- rybą wędzoną i koprem 

- pieczarka i natką pietruszki 

- kremowym serkiem i rzodkiewką 

- łososiem i kaparami 

 

3,00 zł/ szt (1/2jajka) 

3,00 zł/ szt (1/2jajka) 

3,00 zł/ szt (1/2jajka) 

3,50zł/ szt (1/2jajka) 

2. Tymbaliki drobiowe 2,50 zł/50g(1 szt.) 

3. Schab po warszawsku  

4. Ruloniki z szynki z farszem z selera i jabłek z 

lekkim sosem majonezowym  

5. Różki z łososiem i serkiem mascarpone 

6. Pasztet drobiowy 

5,00 zł/100g 

3,5 zł/100g (2szt.) 

 

12,00zł/100g 

30,00 zł/kg 

7. Pasztet wieprzowy z grzybami 

8. Pasztet z zielonej soczewicy z warzywami 

30,00 zł/kg 

20,00 zł/kg 

9. Karczek pieczony z majerankiem 

10. Szynka pieczona w glazurze miodowo-

pomarańczowej 

39,00 zł/kg 

35,00 zł/kg 

11. Terina warzywna 20,00 zł/kg 

 

 

 

 

 

 

 



 Dania gorące:  

 

1. Biała kiełbasa  

- pieczona z cebulą 

- w sosie chrzanowym 

 

25,00 zł/kg 

2. Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym z 

dodatkiem świeżego kopru  

70,00 zł/kg 

3. Filet kurczaka nadziewany: 

- suszonymi pomidorami i rukolą z sosem pesto 

- suszonymi pomidorami i serem feta z sosem 

żurawinowym 

49,00 zł/kg 

4. Roladki wieprzowe z farszem staropolskim w sosie z 

podgrzybków 

54,00zł/kg 

5. Dorsz w sosie szafranowo-krewetkowym 

6. Kaczka faszerowana mięsem drobiowym, żurawiną i 

rodzynkami (ok. 2,5kg) 

7. Pierogi ruskie  

8. Pierogi ze szpinakiem  

77,00zł/kg 

35,00 zł/kg 

 

28,00zł/kg 

28,00zł/kg 

  

Zupy: 

 

 

1. Żurek z białą kiełbasą  12,00 zł/1l 

2. Krem z zielonego groszku z kwaśną śmietaną 12,00 zł/1l 

3. Aromatyczne flaki wołowe z majerankiem 20,00 zł/1l 

Sałatki: 

 

 

1. Sałatka jarzynowa 20,00 zł/kg 

2. Bukiet sałat z kurczakiem, świeżymi warzywami i 

sosem tzatziki 

25,00 zł/kg 



 

 

 

OFERTA CIAST 

1. Sernik* 32,00 zł/kg 

2. Szarlotka* 27,00 zł/kg 

3. Makowiec** 30,00 zł/kg 

4. Mazurek wielkanocny z kajmakiem** 18,00 zł/szt 

5. Babka drożdżowa** 15,00 zł/szt 
 

*Ciasta produkcji własnej – Wypiekane w okrągłych formach. Cena 

wyszczególniona w cenniku jest ceną za 1kg wyrobu. Maksymalna waga sernika do 2kg, 

szarlotki 1,5kg 

**Ciasta zamawiane z lokalnej cukierni 

 


