
Oferta Świąteczna 
dla firm

Oferta Tradycyjna

AlkoholeStawiamy na jakość

Prezenty świąteczne

74,96zł / osoba

Zupa 
Barszcz czerwony z mini piecuchem z kapustą i grzybami 

Danie główne 
Lepiochy Grzybobranie 

z kapustą i grzybami (5 sztuk), z cebulką podsmażaną 

Dodatki 
Zestawy sosów  

Kapusta zasmażana

Napój 
Kompot z czerwonych owoców

Deser 
Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną

Żadne inne święto nie ma tak wyjątkowych smaków 
i zapachów jak Święta Bożego Narodzenia 

– ich niezwykły aromat od razu kojarzy się z ciepłem, 
radością, szczęściem i miłością.

Oferta Starego Młyna skierowana jest zarówno do osób 
prywatnych, jak i firm, a także dla wszystkich tych, 
którzy potrzebują cateringu na spotkania wigilijne.

Cudowny smak świątecznych potraw wykonanych 
od serca, uświetni każdy świąteczny stół. 

Jak zawsze pracujemy na najlepszych składnikach 
– stawiamy na naturalność i prawdziwość smaków.

Kochamy gotowanie na święta, 
a to sprawia, że nie tylko pierogi, 
ale i całe nasze świąteczne menu 

jest naprawdę wyjątkowe!

Przy opcji rezerwacji na miejscu istnieje możliwość 
dobrania alkoholu do dowolnej oferty świątecznej.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

Jesteś zainteresowany? 
Skontaktuj się z nami!

509 633 095 
kalisz@pierogarnie.com

Jako firma doskonale rozumiemy jak ważnym 
aspektem jest tworzenie komunikacji 

z partnerami biznesowymi i kontrahentami. 
Święta Bożego Narodzenia to idealny moment 

na podziękowanie im za wspólny rozwój.

Nasza oferta prezentów świątecznych zawiera 
tylko i wyłącznie produkty najwyższej jakości.

Prezenty przygotowujemy zgodnie z Państwa 
oczekiwaniami. Personalizujemy je o logo firmy, 

tworzymy kartki świąteczne, uzupełniamy 
o wybrane produkty lub gadżety oraz pakujemy 

w ozdobne opakowania z okienkiem lub 
drewniane skrzynki upominkowe.

Polskie wina owocowe butelka od 69,96zł

Deska nalewek 4x40ml 64,96zł

Deska wódek 4x40ml 69,96zł

Deska miodów pitnych 4x60ml 39,96zł

A także wyjątkowe drinki oraz rozgrzewające popitki!



Oferta Szlachecka Oferta Królewska

99,96zł / osoba*

*minimalne zamówienie - 8 osób, doliczamy 10% serwisu, 
opcja dowozu do firmy ustalana indywidualnie 129,96zł / osoba*

Zupa 
Zupa grzybowa 

z kluseczkami półfrancuskimi 

Danie główne 
2 dania do wyboru 

Miks pierogów pieczonych lub lepionych 
(5 sztuk mini-piecuchów lub lepiochów) 
Zraziki z karkówki w sosie własnym 

Devolay z masłem pietruszkowym 
Morszczuk w złocistej panierce

Dodatki 
2 do wyboru 

 Ziemniaki pieczone z majerankiem i wędzoną papryką 
Ziemniaki z koperkiem tłuczone 

Kluski śląskie

zieleninA 
2 do wyboru 

Duszona modra kapusta z czerwonym winem i żurawiną 
Kapusta zasmażana 

Buraczki zasmażane z miodem 
Miks surówek marchewkowa, buraczkowa, z kiszonej kapusty

Deser 
1 do wyboru 

Ciasto czekoladowe 
Beza z kwaśnym jabłkiem

Napoje 
Kompot z suszu owocowego / Kompot z czerwonych owoców 

Kawa, herbata, woda z cytryną - bufet bez limitu

Przystawka 
2 dania do wyboru 

Tatar ze śledzia z zielonym jabłkiem i olejem rydzowym 
Bigos myśliwski / Ryba po grecku / Śledź w oleju

Zupa 
1 do wyboru 

Zupa grzybowa z kluseczkami półfrancuskimi  
Barszcz czerwony z mini piecuchem z kapustą i grzybami

Danie główne 
3 dania do wyboru 

Miks pierogów pieczonych lub lepionych 
(5 sztuk mini-piecuchów lub lepiochów) 

Zraziki z karkówki w sosie własnym / Sandacz w sosie porowym 
Devolay z masłem pietruszkowym / Morszczuk w złocistej panierce  

Pierś z kaczki z jabłkami w sosie własnym 
Polędwiczka wieprzowa w sosie z podgrzybków

Dodatki 
2 do wyboru 

 Ziemniaki pieczone z majerankiem i wędzoną papryką 
Ziemniaki z koperkiem tłuczone / Kluski śląskie

zieleninA 
2 do wyboru 

 Duszona modra kapusta z czerwonym winem i żurawiną  
Kapusta zasmażana / Buraczki zasmażane z miodem 

Miks surówek marchewkowa, buraczkowa, z kiszonej kapusty

Deser 
1 do wyboru 

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną / Ciasto czekoladowe
Napoje 

Kompot z suszu owocowego / Kompot z czerwonych owoców 
Kawa, herbata, woda z cytryną - bufet bez limitu 

Kieliszek wina owocowego - GRATIS


