
 

 

Oferta cateringowa LIDERHOUSE 
 

1. Półmiski mięs pieczonych: 40 zł / 20 porcji  

schab po warszawsku 

schab ze śliwkami  

rolada z indyka  

boczek  

pasztet 

karczek pieczony 

 

2. Półmiski wędlin:  30 zł / 20 porcji 

szynki różnego rodzaju 

baleron 

polędwica 

różne rodzaje kiełbasy 

kabanos 

 

3. Ryby:  

śledzie: 28 zł / 20 porcji 

w oleju 

w śmietanie 

po japońsku 

po węgiersku 

ryba po grecku 20zł 1 kg  

ryby faszerowane (łosoś, sum afrykański)  od 100 zł do 160 zł w zależności od rodzaju i wagi 

pstrąg w galarecie 16 zł sztuka 

 

4. Sery:  

żółte i pleśniowe (podawane na deskach z owocami) 70 zł / 20 porcji 

sery białe w posypce ziołowej lub paprykowej 40 zł / 20 porcji 

 

5. Sałatki: 20 porcji = 1 kg 

z kapusty pekińskiej  15 zł / 20 porcji  

grecka   40 zł / 20 porcji 

hawajska  30 zł / 20 porcji  

pieczarkowa  30 zł / 20 porcji 



 

 

jarzynowa  20 zł / 20 porcji 

6. Jajka: 1,20 zł / 1 porcja 

faszerowane (tuńczykiem, pieczarkami, serem) 

z kawiorem 

w sosie tatarskim 

 

7. Koreczki: 0,80 zł / 1 sztuka 

z sera żółtego 

z warzyw 

z wędlin 

 

8. Tartinki mix ( kanapka dekoracyjna )  1,5 zł / 1 sztuka 

 

9. Krakersy z pastami serowymi 1zł / 1 sztuka 

 

10. kruche babeczki z kremami  2 zł / 1 sztuka 

pieczarkowy 

serowy 

rybny 

 

10. Kruche babeczki z sałatką od 2 zł do 2,5 zł / 1 sztuka 

jarzynową  

śledziową 

pieczarkową 

 

11. Piętrowe patery z owocami i ciastami 40 zł / 1 sztuka 

 

12. Czekoladowa fontanna 400 zł ( 2,5 kg czekolady, owoce, pianka, rurki) porcja 200 osób 

13. Ciepłe napoje ( kawa, herbata ) – podawane z warnika 150 porcji 180 zł   

14. Napoje zimne ( soki, woda mineralna w dzbanku ) 5 zł dzbanek 

 

Zapewniamy obsługę kelnerską gratis 

 

Istnieje możliwość ustalenia menu dań ciepłych na catering według indywidualnych ustaleń. 

 
 
 


