
Wesołych Świąt

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
2022

Zachęcamy do skorzystania 

z naszej oferty!

Numer telefonu zamawiającego ...........................................

ORLEN Administracja przygotowała propozycję świątecznych dań na wynos.

Zamówienia można składać w dniach:

01-16.12.2022 r. do godziny 15:00 

osobiście: w Stołówce pracowniczej w budynku Centrum Administracji 

przy ul. Chemików 7 w Płocku 

lub na adres e-mail.: srebrnacatering@orlen.pl; renata.pesik@orlen.pl 

W przypadku zamówienia złożonego na wskazane adresy e-mail 

prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu.

Miejsce i data odbioru:

Stołówka pracownicza w budynku Centrum Administracji 

przy ul. Chemików 7 w Płocku w dniu 23.12.2022 r. 

w godzinach 12:00 – 16:00

Dania będą wydawane w opakowaniach jednorazowych. 

Wszystkie potrawy przygotowywane są według tradycyjnych, 

sprawdzonych receptur.

Śledź z cebulą i bakaliami 

Śledź w śmietanie 

Dorsz po grecku

Rolada szpinakowa z łososiem (waga 1 szt. ok 0,8 kg) 

Karp w galarecie

Galantyna z kaczki z bakaliami

Pasztet świąteczny z żurawiną

Sałatka jarzynowa

Sałatka śledziowo-ziemniaczana z koperkiem

Zupy świąteczne:

Barszcz czerwony z uszkami

Zupa grzybowa z łazankami

Zupa rybna zabielana

Dania główne - ryby:

Karp smażony na maśle

Dorsz z warzywami i bakaliami z pieca

Sandacz w świątecznej panierce piernikowej

Dania główne-mięsa:

Udo z kaczki pieczone w pomarańczach, 

miodzie i rozmarynie (5 szt./kg)   

Zraz staropolski - wołowy (4 szt./kg)

Pieczeń karkowa w sosie grzybowym

Schab faszerowany śliwką kalifornijską w sosie korzennym

Pierogi i krokiety świąteczne:

Pierogi z kapustą i grzybami (24 szt./kg)                                     

Pierogi z serem i ziemniakami (24 szt./kg)     

Krokiety z grzybami i kapustą 

Kapusta świąteczna:

Kapusta z grzybami i nutą jałowca

Kapusta z grochem

Ciasta świąteczne:

Ciasto bakaliowo-korzenne

Sernik (1 szt. ok. 1,6 kg)                                                   

Makowiec z bakaliami

Pierniczki cynamonowe

Szarlotka z cynamonem (1 szt. ok. 1,5 kg)                      

 

Śledź pod pierzynką 31,00 zł/kg

34,00 zł/kg

31,00 zł/kg

46,00 zł/kg

77,00 zł/kg

100,00 zł/kg

106,00 zł/kg

36,00 zł/kg

35,00 zł/kg

35,00 zł/kg

20,00 zł/l

24,00 zł/l

24,00 zł/l

106,00 zł/kg

94,00 zł/kg

110,00 zł/kg

87,00 zł/kg

95,00 zł/kg

56,00 zł/kg

56,00 zł/kg

40,00 zł/kg

36,00 zł/kg

31,00 zł/kg

27,00 zł/kg

21,00 zł/kg

56,00 zł/kg

47,00 zł/kg

56,00 zł/kg

47,00 zł/kg

47,00 zł/kg

 

Przekąski zimne:
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