
Zestawy Świąteczne 
i Catering wigilijny 

BOŻE NARODZENIE 2021

 



Zapraszamy do zapoznania
się z naszą ofertą gotowych
zestawów oraz bufetu
Świątecznego



Tradycyjne menu
wigilijne dla 2 osób:
Barszcz 1l z uszkami 30szt

Pierogi z kapustą i grzybami 16szt.

Kapusta z grzybami 300g

Schab pieczony z wędzoną śliwką 200g

Roladka drobiowa ze szpinakiem i suszonymi

pomidorami 400g

Tradycyjna ryba po Grecku 300g.

Karp w galarecie 200g.

Cena za zestaw I: 149zł brutto 



Tradycyjne menu wigilijne
dla 2 osób z dodatowym
ciepłym daniem wersja 1

Tradycyjnie smażony karp na maśle klarowanym,

gotowane warzywa, sos polski 260g/os

Cena za zestaw I: 174 zł brutto 



Tradycyjne menu wigilijne
dla 2 osób z dodatkowym
ciepłym daniem wersja 2:
Łosoś w sosie norweskim, ziemniaki puree, smażony 

szpinak z czosnkiem 260g/os

lub

Confitowana noga z kaczki, poznańskie pampuchy, 

zasmażana modra kapusta 300g/os

Cena za zestaw I: 199 zł brutto 



Cena za zestaw II: 169 zł brutto

Menu wigilijne 
 premium dla 2 osób:
Gęsta zupa grzybowa z rozmarynem 1l

Pierogi z kapustą i grzybami 16szt.

Kapusta z grzybami 300g

Polędwiczka wieprzowa z musem z indyka

w boczku 200g

Pasztet w cieście francuskim z żurawiną

200g

Łosoś gravlax z cytrusami 200g

Karp w galarecie 200g



Cena za zestaw II: 199 zł brutto

Menu wigilijne premium
dla 2 osób z dodatkowym
ciepłym daniem wersja 1
Tradycyjnie smażony karp na maśle klarowanym,

gotowane warzywa, sos polski 260g/oś



Cena za zestaw II: 249 zł brutto

Menu wigilijne premium 
dla 2 osób z dodatkowym
ciepłym daniem wersja 2 
Łosoś w sosie norweskim, ziemniaki puree smażony

szpinak z czosnkiem 260g/oś

lub

Klasyczny zraz wołowy z wędzonym boczkiem 

i ogórkiem, kluskami śląskimi i tartym

burakiem180g/os



Zimny bufet (cena za porcję 100 g):
Schab pieczony z wędzoną śliwką                                          7zł.
Roladka drobiowa ze szpinakiem i suszonymi pomidorami 7zł.
Grillowanym bakłażan z serem feta                                        8zł.
Polędwiczka wieprzowa z musem z indyka w boczku         8zł.
Pasztet w cieście francuskim z żurawiną                               7zł.
Łosoś gravlax z cytrusami                                                       16zł.
Sandacz z kurkami                                                                   16zł.
Karp w galarecie                                                                      12zł.
Dorsz po grecku                                                                       12zł.

Sałatk(cena za 1 kg):
Sałatka jarzynowa 25zł.
Sałatka śledziowa z koprem włoskim, jogurt naturalny 30zł.

Zamówienie minimum 5 porcji 1 asortyment



Dania główne:

Gęsta zupa grzybowa z rozmarynem 1l                            40zł.
Barszcz 1l z uszkami 30szt                                                 30zł.
Krem z buraka z pomarańczami 1l.                                    35zł.
Zupa rybna z pomidorami i owocami morza 1l.                55zł.

Zupy (cena za 1l):

Tradycyjnie smażony karp 120g                                        16zł.
Smażony dorsz w cieście piwnym 140g                           15zł.
Wolno gotowany łosoś w sosie norweskim 120g           25zł.
Confitowana noga z kaczki 150g                                       25zł.
Pieczony Indyk w całości przez 48h                                  160zł.
Polędwica Wellington (do wypieku) 350g                        60zł.
Klasyczny zraz wołowy z wędzonym boczkiem i ogórkiem
180g                                                                                       24zł.

Zamówienie minimum 5 porcji 1 asortyment



Krokiety z pieczarkami 1 szt                                                  5zł.
Pierogi z kapustą i grzybami 8szt.                                      16zł.
Kapusta z grzybami 150g                                                      6zł.
Kopytka 200g                                                                          6zł.
Ziemniaki puree 200g                                                             6zł.

Dodatki:

Zamówienie minimum 5 porcji 1 asortyment



Zamówienia można składać:

kontakt@secretgarden.pl

663 702 217 

Zamówienia przyjmujemy do 16.12.2020r.

Odbiór Kantyna Secret Garden ul.
Marcelińska 90 w Poznaniu



Zapraszamy do kontaktu


