
 

 

 

 

 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania  

z naszej oferty 
 
 

OFERTA CATERINGOWA 
DANIA WIGILIJNE  
NA WYNOS LUB                  

Z DOSTAWĄ 
 

 
 
 

Przy zamówieniu 
powyżej 500 zł 

butelka 
wybornego wina 

w PREZENCIE 



 

 

 

 

 
ZAKĄSKI ZIMNE (Minimalna ilość zamówienia 6 porcji lub 1 kg)  

 
Łosoś z musem chrzanowym ............................................................................ 12 zł/porcja 

Łosoś w cieście francuskim .............................................................................. 12 zł/porcja 

Karp po żydowsku............................................................................................. 12 zł/ porcja 

Karp w galarecie ................................................................................................ 12 zł/ porcja 

Filet z sandacza w galarecie ............................................................................. 12 zł/ porcja  
Filet z pstrąga w galarecie ................................................................................ 12 zł/ porcja 

Śledź na pieczonym ziemniaku .......................................................................  10 zł/ porcja  

Śledzie na trzy sposoby ...................................................................................  11 zł/ porcja  

Ryba z duszonymi warzywami w pomidorach ................................................ 12 zł/ porcja 

Wybór szlachetnych ryb wędzonych garnirowanych .................................... 16 zł/ porcja 

Rolowany boczek, marynowany w czosnku i rozmarynie ............................. 12 zł/ porcja 

Rolada z kurczaka z pistacjami ........................................................................ 12 zł/ porcja 

Rolada z kaczki faszerowanej bakaliami ......................................................... 12 zł/ porcja 

Indyczka w towarzystwie owoców pod malagą .............................................. 11 zł/ porcja 

Filet z kurczęcia z owocami w delikatnej galarecie ........................................ 12 zł/ porcja 

Rolada cielęca zawijana ze szpinakiem........................................................... 12 zł/ porcja 

Sałatka ziemniaczana z czerwoną cebulą ............................................................. 34 zł/ kg 

Sałatka śledziowa z zielonym pieprzem i czerwoną fasolą ................................. 38 zł/ kg 

Sałatka z marynowanego selera i pora .................................................................. 34 zł/ kg 

Tradycyjna sałatka jarzynowa ................................................................................ 36 zł/ kg 

Sałatka z brokuł z szynką, jajkiem, papryką i serem pleśniowym ...................... 40 zł/ kg 

Sałatka z kozim serem, orzechami i grillowanym paprykowym trio ................... 42 zł/ kg 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
DANIA MĄCZNE(Minimalna ilość zamówienia 1 kg): 

 
Ręcznie lepione pierogi z kapustą i grzybami .................................................... 36 zł/ kg 

Ręcznie lepione pierogi ze szpinakiem i serem Solan ....................................... 38 zł/ kg 

Ręcznie lepione pierogi z mięsem ....................................................................... 36 zł/ kg 

Ręcznie lepione pierogi ruskie ............................................................................. 32 zł/ kg 

Domowe uszka z kapustą i grzybami................................................................... 36 zł/ kg 

 
ZUPY (Minimalna ilość zamówienia 1 L.): 

 

Barszczyk czerwony .......................................................................................... 13 zł/ 0,5L. 

Aromatyczna zupa z grzybów leśnych ............................................................ 14 zł/ 0,5L. 
Rosół Królewski z domowym makaronem ...................................................... 12 zł/ 0,5L. 

 

 
DANIA GŁÓWNE (ceny porcji dotyczą dań z dodatkami) 

(Minimalna ilość zamówienia 4 porcje lub 1 kg) 

 

Wigilijna kapusta z grzybami suszonymi śliwkami ........................................... 42 zł/ kg 

Kapusta postna z grochem ................................................................................. 25 zł/ kg 

Marynowany łosoś pieczony w całości ............................................................110 zł / kg 

Indyk pieczony w całości z sosem owocowym ..................................................50 zł/ kg 

Gęś pieczona w całości z sosem żurawinowym ................................................ 75 zł/ kg 

Szynka pieczona w całości nadziewana goździkami ........................................ 60 zł/ kg 

Prosiak w całości pieczony tradycyjną metodą ................................................. 85 zł/ kg 

Kotlety sojowe ...................................................................................................... 35 zł/ kg 

Kaczka pieczona luzowana w sosie winno-wiśniowym .............................. 40 zł/ porcja 

Karp smażony na maśle ................................................................................ 21 zł/ porcja 

Pieczone udo z gęsi w sosie żurawinowym ................................................. 42 zł/ porcja 

Filet z sandacza po polsku ............................................................................ 40 zł/ porcja 

Eskalopki cielęce w sosie estragonowym .................................................... 36 zł/ porcja 

Pstrąg w sosie cytrynowym z kaparami ....................................................... 38 zł/ porcja 

Fileciki z polędwiczki wieprzowej w sosie z borowików ............................. 32 zł/ porcja 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
WĘDLINY (minimalna ilość zamówienia 1 kg): 

 
Schab pieczony aromatyzowany majerankiem ............................................... 54 zł/ kg 

Schab pieczony ze śliwką kalifornijską............................................................ 54 zł/ kg 

Marynowana karkówka pieczona ...................................................................... 54 zł/ kg 

Domowy boczek pieczony ................................................................................. 44 zł/ kg 

Pasztet staropolski ............................................................................................ 44 zł/ kg 

Szynka pieczona wieprzowa ............................................................................. 54 zł/ kg 
 
 

ŚWIĄTECZNE SŁODKOŚCI (minimalna ilość zamówienia 0,5kg): 
 

Sernik wiedeński ................................................................................................ 36 zł/ kg 

Makowiec tradycyjny ......................................................................................... 40 zł/ kg 

Rolada makowa .................................................................................................. 40 zł/ kg 

Piernik ................................................................................................................. 36 zł/ kg 

Murzynek ............................................................................................................ 36 zł/ kg 
Szarlotka domowa ............................................................................................. 36 zł/ kg 

Kutia .................................................................................................................... 42 zł/ kg 

Strudel jabłkowy ................................................................................................ 38 zł/ kg 

Babka makowa   ............................................................................................ 24 zł/ 400 g  

Tradycyjny keks świąteczny ........................................................................ 24 zł/ 250 g  

Ciastka korzenne  ......................................................................................... 24 zł/ 250 g  

Gwiazdki przełożone powidłami śliwkowymi  ............................................ 24 zł/ 250 g  

Świąteczna choinka o piernikowym smaku  .............................................. 22 zł/ 200 g 

Kompot z suszu  ................................................................................................. 16 zł/ L. 
 

Zamówienia można składać osobiście, telefonicznie pod numerem 
telefonu: 22 783-71-10 lub 600-804-404,  

oraz e- mailowo: kontakt@willazagorze.pl 
 

 
Warunkiem przyjęcia zamówienia jest przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia dokonana osobiście 

gotówką/kartą lub przelewem. 
Istnieje również możliwość przygotowania potraw na Państwa półmiskach, półmiskach jednorazowych lub naszych za 

uiszczeniem kaucji zwrotnej w wysokości 30 zł za każdy półmisek. 
Zamówienia przyjmujemy do dnia 21.12.2021. Odbiór zamówień do dnia 24.12.2021 w godzinach 8:00-12:00 

Proponujemy również możliwość dostarczenia do Państwa. Powyżej 5 km doliczany jest koszt transportu 3,00 
za kilometr (liczony w obie strony) 

Oferta cateringowa dostępna jest również na naszej stronie www.willazagorze.pl  
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