
 

 

 

ZAMÓWIENIA ŚWIĄTECZNE 

 

……………………………………………………………….….. 
(imię i nazwisko/firma) 

 
 

…………………..………………………………………….…. 
(telefon kontaktowy) 

 

 
Jak zamówić? 

Wypełniony formularz wyślij na adres mailowy: marketing@dworchoiny.pl  

lub dostarcz do  Hotelu*** Dwór Choiny w Kazimierzówce 11A, 21-040 Świdnik  

Do kiedy można składać zamówienia? 

Zamówienia przyjmujemy do 2 kwietnia 2023r. 

FORMULARZ 

POTRAWA 1 PORCJA CENA ILOŚĆ RAZEM 

Krem toskański (słoik) 900 ml 25 zł   
                     Krem z białych warzyw (słoik) 900 ml 25 zł   
                     Żur na wędzące z grzybami, chrzanem  

                     i szarą kiełbasą (słoik) 
900 ml 25 zł   

Beef Strogonoff (słoik) 900 ml 35 zł   
Rosół domowy (słoik) 900 ml 15 zł   

   Confitowana noga z kaczki  1 szt - ok 220 g 20 zł    
   Sos rodzynkowy (do nogi z kaczki) 100 ml 5 zł   
   Indyk pieczony faszerowany cielęciną z omletem 1 szt - ok 9 kg  80 zł / kg   

                     Kaczka faszerowana z wędzoną śliwką (w całości)    1 szt - ok 1,5 kg 80 zł / kg   
   Kurczak pieczony faszerowany 1 szt - ok 2 kg 60 zł / kg   
   Grillowany filet z kurczaka confit 1 szt – ok 150g  12 zł    
   Sos maślano-cytrynowy do kurczaka 100 ml  5 zł   
   Polędwiczka wieprzowa confit  1 kg 80 zł   
   Sos borowikowy do polędwiczki  100 ml 5 zł   

Kluski śląskie 1 kg 25 zł   
Kopytka 1 kg 25 zł   



Galantyna drobiowa z omletem 1 kg 60 zł   
Rolada z kaczki z pomarańczą 1 kg 80 zł   
Schab pieczony 1 kg 75 zł   
Boczek pieczony 1 kg 60 zł   
Karczek pieczony 1 kg 60 zł   
Pasztet z dziczyzny z wędzoną śliwką 1 kg 60 zł   
Pasztet staropolski z żurawiną 1 kg 60 zł   
Kiełbasa biała domowa  1 kg  50 zł   
Śledzie z cebulką w oleju 1 kg 60 zł   
Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem 1 kg 80 zł   
Rolada łososiowa ze szpinakiem i musztardą 

francuską 
1 kg 150 zł   

   Jajka faszerowane (z szynką, z pieczarką, z łososiem)  ½ szt  5 zł   

   Konfitura z czerwonej cebuli 100 g 5 zł   

   Lekka surówka z białej kapusty 1 kg 35 zł   

                     Sałatka jarzynowa 1 kg 50 zł   
                     Sos tatarski 100 ml 7 zł   
                     Sos chrzanowy  100 ml  7 zł   

   Tort czarna pomarańcza  

                    (czekoladowo-pomarańczowy) 
      1 szt – 1,5 kg 110 zł   

   Tort delicjusz (kakaowo-wiśniowy) 1 szt – 1,5 kg 110 zł   
                      

   Sernik mango (okrągły) 

Pol 
1 szt – 1,5 kg  100 zł 

  

 

ODBIÓR OSOBISTY: 07.04.2023r od 12:00-16:00 

 

WYBIERZ MIEJSCE ODBIORU ZAMÓWIENIA: Dwór Choiny – Kazimierzówka 11A, Świdnik  

BEZPIECZEŃSTWO: Wszystkie potrawy są zamykane próżniowo  

PŁATNOŚĆ:  Przy odbiorze zamówienia -  GOTÓWKA, KARTA 

 

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.  

Płatność jest dokonywana przy odbiorze za rzeczywistą wagę (tolerancja +/- 100g)  

DODATKOWE INFORMACJE:  665 764 099  


