


Na świąteczne spotkanie �rmowe / prywatne
  zamów catering z Santa Maria! 

Nasze zgrabne �nger foody i dania świąteczne będą
świetnymi bohaterami wieczoru.

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie
dla Ciebie.

Z nami Święta
będą pyszne i efektowne :)



MENU KOMPONUJEMY NA ZAMÓWIENIE
OTO NASZE PRZEKĄSKI:

 przekąski słone:
- kanapeczka z pate pieczarkowym/wątróbkowym 
i kon�turą z cebuli ...  cena: 20 szt.  210 zł 

- kanapeczka z chleba na zakwasie ze smalcem
z fasoli i ogórkiem kiszonym
cena: 20 szt.  120 zł 

- matias holenderski w zalewie korzennej na 
pumperniklu z salsą z zielonego ogórka
cena: 20 szt.  120 zł 
  
- mini burger na domowej bułce z klopsikiem
z indyka, serem pleśniowym i żurawiną  
cena: 20 szt.  220 zł 

- mini burger na domowej bułce z klopsikiem
w sosie pomidorowym i mozarella  
cena: 20 szt.  220 zł 

- mini-slider z szarpanymi boczniakami w bbq
z surówką z czerwonej kapusty i zielonego jabłka
cena: 20 szt.  220 zł 

- sałatka z quinoa, pieczonej dyni, granatu
i wegańskiej fety w sosie z melasy z granatu 
cena: 20 szt.  180 zł 

- plasterki piersi kaczki w sosie wiśniowo-winnym
cena: 20 szt.  220 zł 

- blin z kwaśną śmietaną, łososiem wędzonym
i koperkiem
cena: 20 szt.  180 zł 



przekąski słodkie: 
- delikatny, kremowy mini serniczek 
cena: 20 szt.  210 zł     
                                  
- pełne aromatu korzennych przypraw puszyste 
ciasto piernikowe w mini porcjach
cena: 20 szt.  120 zł                          

Jeśli uważasz, że Twoi goście chcieliby zjeść 
więcej, przywieziemy też dania na ciepło:
- barszcz albo grzybową  
- pierogi albo kapustę z grzybami 

Klasyczne dania wigilijne znajdziecie w naszej 
podstawowej ofercie świątecznej.  

PRZYKŁADOWY KOSZT NA PRZYJĘCIE 
DLA 20 OSÓB:

5 różnych przekąsek z zupą i deserem ok. 70 zł 
netto od osoby.
7 przekąsek z zupą, ciepłym daniem i deserem 
to ok.  100 zł netto od osoby

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę 
specjalnie dla Ciebie.

Zamówienia przyjmujemy najpóźniej 7 dni 
przed planowaną realizacją.

biuro@santamariastore.pl
tel: 786 837 853



Santa Maria to restauracyjne dania z najlepszych, sezonowych 
produktów. Specjalizujemy się w daniach wekowanych, które możesz 

mieć zawsze pod ręką. Dostarczamy gotowe zupy, dania i dodatki, 
które podgrzejesz kiedy chcesz.

Z nami życie jest łatwiejsze!

www.santamariastore.pl


