
CATERING
SYLWESTROWY
Dania dla dzieci: 

Kolacja we dwoje: 

Domówka z przyjaciółmi: 

House party: 

EXTRA -torty 

      Menu Baby 

     Menu dla dwojga

     Menu dla 6 osób

     Menu dla 10 osób 

Zamówienia:
Do 28.12.2021 godz. 20:00

biuro@palacrajkowo.pl

Odbiór:
31.12.2021 godz. 10:00

w Pałacu Rajkowo 



WAŻNE INFORMACJE:
Zamówienia przyjmujemy mailowo na
biuro@palacrajkowo.pl

Zamówienia przyjmujemy do dnia
28.12.2021 do godziny 20:00

Przy zamówieniu prosimy o podanie:
Imienia i nazwiska, numeru telefonu, nazwy      
zestawu (menu) i informacji o powiększeniu
o słodkości. 

Po przyjęciu zamówienia do jego realizacji
będzie potrzebne rozliczenie.

Wystawiamy faktury VAT

Odbiór osobisty w Pałacu Rajkowo -
31.12.2021 o godzinie 10:00

Wcześniejsze odbiory możliwe po ustaleniu
mailowym

 Możliwość dowozu - po ustaleniu
mailowym



Menu Baby
Dla 2 dzieci (3-10 l.)

• Odbiór •
31.12.2021 godz. 10:00

Naleśniki eko na żółtkach, 
z serkiem waniliowym 
i mascarpone, z pudrem 
i misiami Haribo.

Noworoczne pierożki ruskie, 
roszone masłem.

Cząstki kurczaka 
w chrupiącej panierce

2 szt./os
 
 
 
 

5 szt./os
 
 

3 szt./os 

biuro@palacrajkowo.pl

• Zamówienia •
do 28.12.2021 godz. 20:00

Cena pakietu: 69 zł.



MENU
Dla dwojga

PÓŁMISEK

Faszerowane kieszonki z ciasta
francuskiego

Rogaliki półfrancuskie z serem i
pieczarkami

Hummus BIO w dwóch smakach
Sałatka sylwestrowa ze świeżych warzyw i

ziołowej fety, z sosem vinegret BIO
Szynka szwardzwaldzka

Kabanos pradawny
 

Pikantne cebularze drożdżowe, z solą i
makiem 

NA CIEPŁO
Potrawka z grillowanego kurczaka w

towarzystwie warzyw

300G./OS.

DESER
Słodkości sylwestrowe - 
mix pyszności (4 szt.)

DODATKOWO 49 ZŁ.

biuro@palacrajkowo.pl
Cena pakietu: 379 zł

Butelka białego wina 
z Winnicy Pałacu Rajkowo 

DODATKOWO

Porcja dla 2 os.



PÓŁMISEK

Faszerowane kieszonki z ciasta
francuskiego

Rogaliki półfrancuskie z serem i
pieczarkami

Hummus BIO w dwóch smakach

Sałatka sylwestrowa ze
świeżych warzyw i ziołowej fety,
z sosem vinegret BIO

Szynka szwardzwaldzka

Kabanos pradawny

Pikantne cebularze drożdżowe,
z solą i makiem 

Porcja dla 6 os.
Potrawka z grillowanego
kurczaka w towarzystwie
warzyw (300g./os.)

Kalafior w tempurze (80g./os.)

Kurczak w chrupiącej panierce
(150g./os.) 

NA CIEPŁO

DESER
Słodkości sylwestrowe - mix
pyszności (20 szt.)

Noworoczna Pavlova - tort
bezowy mini

Dodatkowo 449 zł.

MENU
D L A  6  OSÓB

Domówka z przyjaciółmi

Cena pakietu: 1399 zł
Dwie butelki wina 

z Winnicy Pałacu Rajkowo w cenie! 

• Zamówienia •
do 28.12.2021 godz. 20:00

• Odbiór •
31.12.2021 godz. 10:00

biuro@palacrajkowo.pl



MENU
House  par t y  d la  10  osób

PÓŁMISEK

Faszerowane kieszonki z ciasta
francuskiego

 
Rogaliki półfrancuskie z serem i

pieczarkami
 

Hummus BIO w dwóch smakach
 

Sałatka sylwestrowa ze
świeżych warzyw i ziołowej
fety, z sosem vinegret BIO

 
Mini kotleciki w nasionach

 
Kurczak w chrupiącej panierce

 
Pikantne cebularze drożdżowe,

z solą i makiem 
 

Porcja dla 10 os.

DESER

Słodkości sylwestrowe - mix
pyszności (20 szt.)

 
Noworoczna Pavlova - tort

bezowy mini

Dodatkowo 449 zł.

Cena pakietu: 899 zł

• Zamówienia •
do 28.12.2021 godz. 20:00

• Odbiór •
31.12.2021 godz. 10:00biuro@palacrajkowo.pl



EXTRA
ZAMÓWIENIA SPECJALNE

TORT ORZECHOWY NEPTUN
(NA SPIRYTUSIE)

 

LUB
 

TORT CZEKOLADOWY NEPTUN
(NA SPIRYTUSIE)

Cena: 130 zł./kg


