
 
Oferta

cateringowa
Komunia 2022



ZUPA
(Do wybrania) 

Rosół z makaronem 
Krem z pomidorów 

Staropolski żur z kiełbasą i jajkiem

DANIE GŁÓWNE 
(Do wybrania) 

Kotlet schabowy tradycyjny  
Pierś z kurczaka w panierce 

Karczek wieprzowy w sosie własnym z blendowanymi warzywami 
+puree z ziemniaków lub kluseczki śląskie 

+ mix surówek do każdego zestawu 
+ domowy kompot

DESER 
(Do wybrania) 

Mus czekoladowy udekorowany owocami sezonowymi 
Lody udekorowane miętą oraz owocami sezonowymi 

+ zastawa stołowa
(bulionówka, podstawka, duży talerz, pucharek deserowy, sztućce) 

Cena zestawu: 70 zł/os
jedzenie przyjeżdza w pojemnikach

 cateringowych gotowych do przełożenia na zastawę

 



Dodatki: 
Napoje zimne

(cena zawiera potrzebną zastawę, szkło, dyspensery itp.)  
Wysowianka - woda mineralna, oryginalna oranżada:  

0,33l szkło 3zł/szt 
Coca cola/7up/Soki owocowe 100% karafka 8zł/l 

Lemoniada cytrynowo miętowa karafka 7zł/l 
 

Kawa i Herbata
(cena zawiera potrzebną zastawę i sprzęt) 

kawa Lavazza
herbata Lipton konfekcjonowana - różne rodzaje 

(mleko, cytryna, cukier itp.)
15 zł/os

 
 

Deska serów (10-15 os) 140 zł 
gouda, cheddar, oscypek, camembert , parmezan, mozzarella,

blue cheese, winogrono, suszone śliwki 
 
 

Deska wędlin (10-15 os) 150zł 
salami, kabanos, pasztet domowy, szynka gotowana, szynka
parmeńska, bekon, kiełbasa wędzona, ogórek konserwowy,

pikle, musztarda, 
 
 



Tartinki: 3 zł/szt 
(przygotowane na bagietce lub ciemnym pieczywie)

(przykładowe propozycje)
pasta z oliwek, pomidorek koktajlowy, listek bazylii 

pasta z tuńczyka, kapary, ser cheddar 
twarożek, ogórek, pomidor koktajlowy, szczypiorek 

pasta z suszonych pomidorów, salami, ser pleśniowy 
hummus, suszony pomidor, żurawina 

 
Mini koreczki: 2zł/szt

(przykładowe propozycje)
ser cheddar, kabanos, korniszon 

mozzarella, pomidor koktajlowy, świeża bazylia 
oliwka, ser feta, szynka 

 
Mini tortille 3zł/szt

(przykładowe propozycje)
marynowany kurczak, serek twarogowy, mix sałat, papryka 
wędzony łosoś, serek twarogowy koperkowy, kapary, rukola 

szpinak, ricotta, suszony pomidor, 
 

Dodadkowo płatne:
stoły bufetowe wraz z nakryciem

dodatkowa zastawa stołowa (kieliszki do wódki, wina, szklanki
do piwa, witrynka na wino itp.)

obsługa kelnerska
przyjazd foodtruckiem jako mobilna kuchnia

dojazd na terenie Krakowa za darmo, poza granicami miasta -
wyceniamy indywidualnie

 
Podchodzimy indywidualnie do każdego zlecenia.

 
 



 

KONTAKT: 
Łukasz Zając
530 238 223

cateringonlife@gmail.com
www.onlife.malopolska.pl


