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Kanapeczka na
ciemnym pieczywie z  
twarogiem i łososiem

1szt 8,00zł 
zamówienie min 10szt



Tartinka z paluszkami
krabowymi z nutą

limonki i serem 1szt 
7,00zł zamówienie

min 10szt



Jajka faszerowane
pieczarką

1szt 5,00zł 
zamówienie

min 10szt



Wrapy z gyrosem
podawane w 

kubeczku
1szt  11,00zł 

zamówienie min 
10szt



Tatar z łososia
ozdobiony kawiorem

na ciemnym pieczywie
1 szt 17,00zł 

zamówienie min 10szt



Tartinki
udekorowane mix 

1szt 6,00zł 
zamówienie min 

10szt



Szaszłyki z mozzarella i
piomidorkiem

koktajlowym 1szt 
6,00zł zamówienie

min 10szt



Sałatka fingerfood z 
awokado i limonką

1szt 9,00zł 
zamówienie min 

10szt



Sałatka
fingerfood mix  

1szt 9,00zł 
zamówienie min 

10szt



Rostbef grillowany z 
kaparami 1szt 
12,00zł min 
zamówienie 10szt



Rorladki z tortilli
serem 5,00zł 

zamówienie min 
10szt.



Roladki z tortilli
szynką parmeńską

1szt 6,50zł 
zamówienie min 

10szt.



Roladki z tortilli
szynką 1szt 5,50zł 
zamówienie min 

10szt.



Roladki z tortilli
łosoś 1szt 6,50zł 
zamówienie min 

10szt.



Roladki z  łososia
wykwintne nigiri 

1szt 17,00zł 
zamówienie min 

10szt



Rolada szpinakowa z 
łososiem 1 szt

19,00zł zamówienie
min 10szt



Pierś grillowana z 
kaczki podawana z 
karmelizowanym

jabłkiem 1szt 15,00zł



Pieczone-ziemniaki
z krewetką 1szt 

15,00zł zamówienie
min 10szt



Nadziewane roladki z 
szynką konserowową

1szt 11,00zł 
zamówienie min 10szt



Muffiny na słono
1szt 11,00zł 

zamówienie min 
10szt



Muffiny na słodko
1szt 9,00zł 

zamówienie min 
10szt



Łosoś na ciemnym
pieczywie z pastą

serową 1szt 16,00zł 
zamówienie min 

10szt



Krewetki na maśle z chilli
i natką pietruszki 1szt 

9,00zł zamówienie
minimum 15szt



Krakersy z pastą
łososiową 1szt 

9,00zł zamówienie
min 10szt



Krakersy z kawiorem
i serkiem 1szt 
10,00zł min 

zamówienie 15szt



Koreczki z buraka
z serem lazur i
mozzarella 1szt 

7,00zł



Koreczki w 
kubeczku 1szt 

8,00zł



Kanapeczka z 
salami 

udekorowana
wykałaczką 1szt 

9,00zł



Kanapeczka z salami 
na bagietce 1szt 

7,00zł zamówienie
min 10szt



Kanapeczka na
ciemnym pieczywie z 
łososiem 1szt 14,00zł 
zamówienie min 10szt



jajka faszerowane
lososiem 1szt 6,00zł 

zamówienie min 
10szt



Bruschetta z 
duszonymi pieczarki i

tymianek z serem 1szt 
12,00zł zamówienie

min 10szt



Babeczka
faszerowana

boczkiem 1szt 
12,00zł zamówienie

min 10szt



Roladki z szynki
nadziewane kremem
chrzanowym , 1 szt. 

10,00zł



Tartaletki z pomidorkami , 
koktajlowymi i serem feta.10szt 
110,00zł

• Tartaletki z pomidorkami koktajlowymi 
i serem feta.

• Sugerujemy podgrzanie tartaletek 
przed podaniem.



Patera przekąsek
wegetariańskich

Grzanki z kozim serkiem i
karmelizowaną cebulką

Paszteciki z ciasta
francuskiego z pieczarkami i

porem
Roladka z bakłażana z pastą

orzechową i pomidorem
30szt  239,00zł



patera przekąsek jarskich 30szt 
229,00zł

• Wrap z wędzonym łososiem na zimno, 
ogórkiem, papryką
i majonezem

• Grzanki z gruszką, suszoną śliwką i
serem Lazur

• Babeczki z guacamole (pasta z 
awokado i czosnku)



Tartaletki z szynką włoską , 
czarnymi oliwkami parmezanem
.10szt 129,00zł

• Tartaletki z szynką włoską, czarnymi 
oliwkami i parmezanem.

• Sugerujemy podgrzanie tartaletek 
przed podaniem.



Zestaw 30 szt przekąsek
imprezowych 239,00zł

• Roladki z łososia z kremowym serkiem, 
ostrą papryczką i oliwkami

• Melon z szynką parmeńską

• Babeczki z pastą z tuńczyka

• Przekrojowy mix smaków dla 
wymagających!



Zestaw 30szt Patera 
roladek 239,00zł

• Łosoś z kremowym serkiem, ostrą 
papryczką i oliwkami

• Cukinia nadziewana serem feta i 
orzechami włoskimi

• Szynka z kremem chrzanowym



Więcej informacji pod adresem e-mail 
Biuro@cateringlegnica.pl
Kontakt : 516-787-397
w godzinach 8:00 – 15:00

Dziękujemy za zainteresowanie naszą 
ofertą życzymy Smacznego

mailto:Biuro@cateringlegnica.pl

