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Aria – CATERING PARTY   

 
Menu  Ilość  Cena  

Tortilla ze szpinakiem  1 szt.  

(6 kawałków)  

11 zł 

Tortilla z serem i szynką  1 szt.  

(6 kawałków)  

10 zł 

Wrap drobiowy  1 szt.  

(4 kawałki)  

14 zł 

Tarta z borowikiem  1 szt.  

(8 kawałków)  

15 zł 

Tarta ze szpinakiem  1 szt.  

(8 kawałków)  

14 zł 

Tartinki (mini kanapeczki – mix smakowy: pasta paprykowa/ 

tuńczykowa/ salami/ szynka / ser )  

10 szt.  30  zł 

Roladki z łososia musem koperkowym lub musem 

chrzanowym  

1 kg (10 kawałków) 50 zł 

Śledź w pomidorach  1 kg (10 kawałków )  20 zł 

Śledź w śmietanie  1 kg (10 kawałków )  20 zł 

Sałatka jarzynowa  1 kg  15 zł 

Sałatka serowo-pieczarkowa  1 kg  17 zł 

Sałatka cezara 1 kg  15 zł 

Galaretka drobiowa  10 szt.  40 zł 

Galaretka wieprzowa  10 szt.  40 zł 

Vol au venty (babeczki smakowe: borowikowe/ szpinakowe/ 

pieczarkowe)  

10 szt.  15 zł 

Mix mięs pieczonych  100g  

(6 kawałków)  

7 zł 

Nuggetsy   1 kg  

(20 kawałków)  

30 zł 

Połówki jaj faszerowanych pastami (łososiowy/ jajeczny/ 

pieczarkowy/ paprykowy )  

10 szt.  15 zł 

Deska serów (5 rodzajów: mozzarella, gouda, wędzony, 

camembert, lazur)  

1 deska  

(0,5 kg) 

22 zł  

Sos tatarski  250 ml  5 zł 

Sos andaluzyjski  250 ml  5 zł 

Sos chrzanowy z miodem  250 ml  5 zł 
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SŁODKI – finger food w kubeczkach  

 Mus z likierem: brzoskwiniowy/ truskawkowy/ 

kiwi/ ananas.  

 Mus panna cotta/ z białą czekoladą / 

bananowy/ czekoladowy / czekoladowo-

wiśniowy  

 

10 szt.  40 zł 

SŁONE – finger food w kubeczkach  

(pasztet z żurawiną, roladka drobiowa, roladka 

wieprzowa, sałatka z mini mozzarellą, sałatka mini 

grecka, sałatka mini z kurczakiem) 

10 szt.  50 zł 

 

 
 


