
 

F.U.H. MARTA ZAJACZKOWSKA 

Niwna 48, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Numer rachunku 35 1020 3378 0000 1602 0091 0513 

 

ZAMÓWIENIE 

Imię Nazwisko ………………………..………                                Godzina uroczystości ……………… 

Liczba osób ogółem …………………………                    Miejscowość……………………                                                                                                                                                                                                                        

    w tym dzieci do 10 lat- ……………….......                   data…………………………… 

MENU 

Dania gorące: 

1. Rosół wiejski z makaronem, marchewką i świeżą natką pietruszki(do wyb. inna zupa) 

2. Kotlet wieprzowy zapiekany z pieczarką i serem / indyczka faszerowana szpinakiem i 

serem  / Kotlet schabowy lub filet drobiowy w chrupiącej panierce/ Kotlet de vollaile/          

Stek wieprzowy z prażoną cebulką ( 3 do wyboru) 

 Dodatki: ziemniaki z wody z tłuszczykiem i koperkiem, bukiet surówek 

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną/panna cotta z sosem truskawkowym 

3. Goloneczki pieczone w piwie, żeberka pieczone w miodzie, polędwiczki  wieprzowe 

w sosie borowikowym, delikatna pieczeń z sosem pieczeniowym.( 2 do wyboru) 

Dodatki: Kluski śląskie/ bukiet warzyw gotowanych/surówka ogórek kiszony z porem 

4. Barszcz czerwony  podany z pierożkami z mięsem/ babeczkami i ptysie z nadzieniem 

serowo-pieczarkowym   

Przekąski i wędliny: 

Półmisek wędlin: szynka, salami, polędwica, schab pieczony (ze śliwką, morelą), karczek, 

rolady boczkowe pieczone, rolady drobiowe, rolady z polędwicy wieprzowej z musem 

drobiowym i pistacjami  

Schab w galarecie po warszawsku, tymbaliki drobiowe(galaretka warzywno-drobiowa) 

Śledź w zalewie olejowej, śledź po kaszubsku 

Wianuszek jaj faszerowanych sosem majonezowym, łososiowym i z kawiorem  

Roladki szpinakowe z wędzonym łososiem i serkiem mascarpone   

Roladki z szynką z nadzieniem maślano-chrzanowym  

Ryba po grecku, nagetsy z sosem (kawałki kurczaka) 

Sałatki: gyros, grecka, z kolorowym makaronem + szynką i serem, warzywna, Caprese ( 2 do wyboru) 

Półmisek z nowalijkami (pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, mix sałat )                                                                                                                   

Pieczywo , kawa, herbata.  

Dodatkowo przystawki wykwintne:                                                                                          

Tatar wołowy/ z łososia                                                                                                               

Wysoko gatunkowe ryby (łosoś, pstrąg, jesiotr, sum)                                                                                                    

Owoce morza (krewetki, kalmary, raki, małże, kraby) 

Do uzgodnienia: 

Tort ………………………………………. 

 Ciasta…………………………………….. 

Owoce……………………………………. 

Napoje zimne………………………………. 

Cukierki i inne słodycze we własnym zakresie 

Inne ustalenia:…………………………….. 

 

      

Imię i Nazwisko………………………… 



 

F.U.H. MARTA ZAJACZKOWSKA 

Niwna 48, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Numer rachunku 35 1020 3378 0000 1602 0091 0513 

 

Adres …………………………………… 

………………………………………….. 

Rozliczenie Przyjęcia 

 

Kwota zasadnicza ………………………………………………………………................   
(Dania gorące + przystawki + wędlina + napoje gorące kawa, herbata + pieczywo itp.) 

 

 Tort    …………………………………………………………… 

 Ciasta    …………………………………………………………… 

 Owoce    …………………………………………………………… 

 Napoje zimne   …………………………………………………………… 

 Inne ustalenia   …………………………………………………………… 

 

 

 Razem: ………………………………………………………………. 

 

Dnia ……………………………….. wpłata  ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………….                                                     
  

…………………..       ..………………… 
Podpis Przyjmującego Zamówienie     Podpis Zamawiającego  

 

 

 

 
* Zastrzegamy iż nie zapewniamy napoi alkoholowych oraz oprawy muzycznej (w tym opłat   na Zaiks, itp.) 


