
ZAM�WIENIA

ODBIORY
22.12.2021 od 14:00 do 20:00
23.12.2021 od 14:00 do 20:00
24.12.2021 od 9:00 do 20:00

Pałac Rajkowo, Rajkowo 12

po wcze�niejszym um�wieniu:
tel. 509 927 206 

Zam�wienia przyjmujemy
do 17.12.2021 (piątek) 

do godziny 24:00
na biuro@palacrajkowo.pl 

Catering
�wiąteczny

Pałacu Rajkowo



Na Wigilijny wiecz�r 
 
Barszcz Wigilijny za zakwasie buraczanym 
z majerankiem, cytryną i octem jabłkowym-  800 ml 
 
Zupa grzybowa z kluseczkami francuskimi 800 ml/ 250 g 
 
Uszka z farszem grzybowym 20 szt 
Klejone i gotowane 22.12.2021 ! 
 
Pierogi kapusta i grzyby 16 szt  
Klejone i gotowane  22.12.2021 ! 
 
Pierogi ruskie 20 szt 
Klejone i gotowane 22.12.2021 ! 
 
NOWO��! Pierogi ruskie " HUGO" 
(BEZGLUTENOWE! BEZ JAJEK) DLA WYBITNYCH ALERGIK�W 
10 szt  - Klejone i gotowane 22.12.2021 !
 
Ryba opiekana/polędwiczka z dorsza z w warzywach z ajwarem  0,6 kg   
 
Kotleciki rybne z warzywami  z pieca " HUGO" 
(BEZGLUTENOWE! BEZ JAJEK) DLA WYBITNYCH ALERGIK�W 
z musem pomidorowo - porowym  0,5 kg / 0,2 kg 
 
HITY dzieci�stwa i młodo�ci w Szczecinie! 
�ledzik firmowy w oliwie z Zielonym pieprzem i cebulką 0,6 kg 
 
Fileciki �ledziowe w prażonej cebuli z pomidorami 0,5 kg 
 
Nowo��! Przepychota nie tylko dla WEGE! 
Hummus klasyczny z czarnuszką i oliwą truflową/z włoskim pomidorem 0,125 / 0,125 g 
 
Mus pieczarkowy ze �mietanką i pieprzem ziołowym - dodatek do mięs 0,250 g 
" HUGO" (BEZGLUTENOWE! BEZ JAJEK) DLA WYBITNYCH ALERGIK�W 
 
Paszteciki drożdżowe mix (grzyby z cebulą 10 szt / szpinak i serek 10 szt) 20 szt 
 
Rolada biszkoptowo - szpinakowa z serkiem wiejskim i pieczonym łososiem, wytrawna 
(1 sztuka niepokrojona, około 8-10 plastr�w)
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HITY dzieci�stwa i młodo�ci w Szczecinie! 
Makowiec tradycyjny wg starych receptur z bakaliami ok. 800g  
 
�wiąteczny Torcik Anna Pavlova z mascarpone i malinami 1 szt. ok. 1,5 kg  
(na najprawdziwszych białkach! 100% natury)
 
Sernik z białą czekoladą, ok. 1,5 kg  
(uuuwielbiany przez naszych Go�ci)
 
HITY dzieci�stwa i młodo�ci w Szczecinie! 
Strudla drożdżowa z twarogiem, wanilią, rodzynkami i lukrem  
(dla tych co nie lubią rodzynek - zaznaczy� w zam�wieniu, dodamy żurawinę)
 
HITY dzieci�stwa i młodo�ci w Szczecinie! 
Tort ORZECHOWY Neptuna (Tak TO TEN !!! szczeci�ski) 
z kremem ma�lanym Russel i orzechami, na spirytusie.
1 szt., waga 1,3 kg (idealny na prezent dla Dziadk�w ze Szczecina!)
 
HITY dzieci�stwa i młodo�ci w Szczecinie! 
Tort CZEKOLADOWY Neptuna (Tak TO TEN !!! szczeci�ski) 
z kremem ma�lanym Russel, czekoladą, na spirytusie. 
1 szt. waga 1,3 kg (idealny na prezent dla Dziadk�w ze Szczecina!)
 
Eklerki z kremem budyniowo - ma�lanym,
glazurowane polewą czekoladową, z akcentami �wiątecznymi 0,6 kg  
 

50 zł
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Słodko�ci
Wyłącznie z produkt�w naturalnych



Na całe nasze �więta
1.     Żeberka mięsne pieczone w cebuli, na miodzie 1 kg 

2.     Polędwiczki grillowane z pieczarkami w �mietance 1 kg 0,6/0,4 

3.     Roladki wołowe z boczkiem i cebulką w sosie własnym 1 kg 0,6/0,4 

4.     Grillowana kark�wka na potrawce z warzyw 
        z dodatkiem �liwki kalifornijskiej 1 kg 0,6/0,4 

5.     Sos Bolognese z pomidorami letnimi i ziołami 1 kg 
        (idealny do spaghetti i naszych pierog�w ruskich lub kluseczek �ląskich) 

6.     Sos �mietanowy z paskami grillowanego indyka i cząstkami brzoskwini 1 kg  
        (idealny do ryżu i naszych pierog�w ruskich lub kluseczek �ląskich)

7.     Sos Wegetaria�ski - mix warzywny z cicierzycą i z ziołami 1 kg 
        (idealny do pieczonych ziemniak�w w plastrach, naszych pierog�w ruskich lub
        kluseczek �ląskich )

8.     Pasztet kremowy Babuni classic 0,6 kg / 0,2 kg 
        z musem wytrawnym z bor�wki ameryka�skiej, na białym winie

9.     Pasztet borowikowy wg wagi (cena za 100 g) 

10.  Bigos z mięsem i prażonym boczkiem 1,5 kg 

11.  Mini Kluseczki �ląskie 0,5 kg  
      Bez Glutenu, na wiejskich jajkach! 

12.  Kopytka bezglutenowe na wiejskich jajkach- mix (Dynia/Bazylia/Classic)

70 zł

90 zł

120 zł

12 zł

90 zł

65 zł

90 zł

66 zł

50 zł

80 zł

35 zł

35 zł

Dla naszych pociech
1.     Racuszki Bananowe HUGO (BEZGLUTENOWE, Bez Jajek, dla Alergik�w)
        wg wagi   - cena za 100 g 

            
2.     Mini Nale�niki na ż�łtkach, z serkiem waniliowym i musem z bor�wki
        wg wagi - cena za 100 g 

            
 

12 zł

12 zł

*wszystkie mięsa i sosy pakowane są pr�żniowo, do samodzielnego odgrzania*



Zam�wienia na �więta i Sylwestra o budżecie
łącznym przekraczającym 1000 zł będą
premiowane butelką białego wina BIO 

z Winnicy Pałacu Rajkowo. 

W przypadku zam�wie� o niewielkiej
popularno�ci zgłosimy się do Pa�stwa 19.12.2021,
celem poinformowania i ustalenia ewentualnych

zmian w zamawianym menu. 

Do każdego zam�wienia należy doliczy� koszt
opakowania (wg cen zakupu, nie mniej niż 20 zł)

Opłata za opakowania zasili konto Fundacji
Zamek Roztoka - ocali� od zapomnienia.

Istnieje możliwo�� dowozu pod wskazany adres,
wymaga to odrębnych ustale�. Prosimy 

o informację w tre�ci maila. 

Dla naszych stałych klient�w 
10 % rabatu 

Wino p�łwytrawne
cuvè bio

z Winnicy Pałacu Rajkowo
75 zł/ butelka


