
imię i nazwisko zamawiającego:

nr telefonu, adres e-mail :

termin realizacji zamówienia (z godz.):

Nazwa towaru Cena Jednostka miary Ilość Wartość

Przystawki i sałatki

jaja faszerowane wędzonym łososiem 8 zł porcja (1 jajko) 0 zł

jaja faszerowane szczypiorkiem i rzodkiewką 8 zł porcja (1 jajko) 0 zł

jaja faszerowane szynką wędzoną i serkiem 8 zł porcja (1 jajko) 0 zł

sałatka jarzynowa po polsku 45 zł kg 0 zł

śledź w oleju korzennym z cebulką                                                                                                                                   18 zł słoik 303 ml 0 zł

śledź pod pierzynką z jabłka i cebulki           55 zł kg 0 zł

łosoś w galarecie 2 porcje 29 zł szt. 0 zł

łosoś w galarecie 5 porcji 64 zł szt. 0 zł

Przystawki z mięs:                                                                                                            

galantyna z kurczaka ze śliwkami 90 zł kg 0 zł

kaczka pieczona w całości z jabłkami 69 zł kg 0 zł

kaczka faszerowana wątróbką w winnej galarecie 2 porcje (półmisek) 34 zł szt. 0 zł

kaczka faszerowana wątróbką w winnej galarecie 5 porcji (półmisek) 69 zł szt. 0 zł

pasztet domowy                                                                                       30 zł szt. 0 zł

pasztet z żurawiną                                                                              33 zł szt. 0 zł

schab pieczony          65 zł kg 0 zł

schab pieczony ze  śliwką  69 zł kg 0 zł

karkówka pieczona      65 zł kg 0 zł

rolada z boczku 65 zł kg 0 zł

indyk pieczony (filet)                                                                                                         69 zł kg 0 zł

schab po warszawsku 2 porcje                                          28 zł szt. 0 zł

schab po warszawsku 5 porcji (półmisek) 65 zł szt. 0 zł

tymbaliki drobiowe porcja                                                              12 zł szt. 0 zł

zimne nóżki w galarecie porcja 12 zł szt. 0 zł

Przystawki na ciepło:                                                                         

pierogi z mięsem 42 zł kg 0 zł

pierogi ruskie 42 zł kg 0 zł

pierogi z soczewicą 42 zł kg 0 zł

pierogi ze szpinakiem i fetą 42 zł kg 0 zł

pierogi z serem 42 zł kg 0 zł

pielimieni 65 zł kg 0 zł

uszka z kapustą i grzybami 65 zł kg 0 zł

uszka z mięsem 52 zł kg 0 zł

kopytka 29 zł kg 0 zł

kluski śląskie 34 zł kg 0 zł

kluski leniwe 34 zł kg 0 zł

krokiet z kapustą i grzybami 7 zł szt. 0 zł

krokiet z mięsem 7 zł szt. 0 zł

bigos staropolski z grzybami 50 zł kg 0 zł

Zupy                                                                                                                           

barszcz biały 19 zł litr 0 zł

żurek 19 zł litr 0 zł

barszcz  czerwony 19 zł litr 0 zł

pomidorowa 19 zł litr 0 zł

rosół 19 zł litr 0 zł

zupa gulaszowa 29 zł litr 0 zł

flaki 29 zł litr 0 zł

Ciasta                                                                                                                                                                                                              

mazurek kajmakowy 35 zł szt. 0 zł

sernik wiedeński 54 zł kg 0 zł

szarlotka 45 zł kg 0 zł

makowiec 45 zł kg 0 zł

babka drożdżowa 42 zł szt. 0 zł

cisto marchewkowe 47 zł kg 0 zł

czekoladowe z burakiem 45 zł kg 0 zł

Dodatki

sos tatarski 18 zł słoik 303 ml 0 zł

sos miodowo-musztardowy vinegret 15 zł słoik 303 ml 0 zł

Razem do zapłaty: 0 zł

Zamówienia przyjmujemy do dnia 13.04.2022 osobiście w lokalu, pod nr tel Zaliczka 30%: 0 zł

502 248 623 lub 506 050 948 oraz e-mailem na adres: biuro@365obiadow.pl .                                                                                                Pozostało do zapłaty: 0 zł

Odbiór dań z kiermaszu w dniach: 15-16 kwietnia 2022 (termin uzgadniany przy składaniu zamówienia)                                         

odbiór osobisty                                                                                                                      

dostawa (adres dostawy):

Firma Smiles Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstapienia od realizacji zamówienia w przypadku wystapienia tz. siły wyższej za którą m.in. rozumiemy chorobę na COVID 19 całej załogi naszej firmy. W takim przypadku zaliczka 

zostanie zwrócona a klient nie będzie mógł sobie rościć prawa do odszkodowania.


