CATERING
NA SPECJALNE OKAZJE

ŻEBYŚ MÓGŁ CELEBROWAĆ
WAŻNE CHWILE
Zajmiemy się kompleksową realizacją cateringową
Twojego wydarzenia
Smak i wygląd potraw w połączeniu z profesjonalną
obsługą, pozwolą skupić się na budowaniu relacji
podczas organizowanej uroczystości.

CODZIENNY CATERING
Oferujemy codzienne dostawy posiłków w formie zestawów,
pojedynczych dań na ciepło lub do samodzielnego podgrzania..
W naszym menu znajdziecie potrawy kuchni Polskiej, Fusion,
Śródziemnomorskiej, dania Bezglutenowe czy Wegetariańskie.
przygotowane w zgodzie z zasadami zdrowego żywienia.

KONFERENCJE I EVENTY
Zawsze tam, gdzie liczy się jakość i wyjątkowa dbałość o
szczegóły. Oferujemy kompleksowe usługi cateringowe dla
Twojego wydarzenia firmowego, decydując się na naszą ofertę,
oszczędzisz czas i zaskoczysz gości znakomitym menu..
Bez względu na ilość uczestników i wielkość menu, zawsze tak
samo smacznie z zachowaniem pięknego wyglądu potraw.

SPOTKANIA BIZNESOWE
Jeśli chciałbyś oczarować smakiem swoich klientów lub
współpracowników, Złoty Puzzel przygotuje potrawy, które na
długo zostaną w pamięci Twoich gości..
Proponujemy ciekawe przepisy na ciepło lub zimno, przygotowane
z wykorzystaniem najwyższej jakości zdrowych składników.

PRZEKĄSKI WYTRAWNE
Porcje jednorazowe (Finger Food)
MIĘSA CZERWONE

WEGETARIAŃSKIE

Schab na purée z selera z

Mini Quesadilla z czarną fasolą,

karmelizowaną cebulą

soczewicą i serem

Schab pieczony na konfiturze

Humus podany z selerem naciowym,

morelowej

ogórkiem, marchewką

Polędwiczka wieprzowa w kapuście

Humus z pomidorami suszonymi i

włoskiej i cieście filo

pestkami dyni

Pasztet domowy z żurawiną

Ser Feta z orzechami laskowymi i

Pasztet z dziczyzny w cieście

żurawiną

Boczek rolowany z konfiturą

Tatar z buraka z serem kozim

cebulową

Mozzarella z pomidorkami cherry i

Mini sałatka włoska z szynką

Pesto

dojrzewającą

Camembert z winogronami i żurawiną

Mini hamburgery

Tartinka z musem pieczarkowym

DROBIOWE

Tartinka z musem ziołowym

Pierś z kurczaka w cieście filo

Tartinka z musem z awokado

podany na risotto z pieczonym

Roladki warzywne w papierze

pomidorem

ryżowym w sosie orientalnym

Kaczka z karmelizowaną czerwoną

RYBNE

cebulą i kawiorem z octu

Krewetka z musem ananasowym

balsamicznego

Terrina z makreli wędzonej z

Roladki z papieru ryżowego

kawiorem z ogórka kiszonego

nadziewane kaczką, ananasem i

Łosoś pieczony w cieście filo na

rzymską sałatą

szpinaku

Filet z indyka w sezamie na

Bliny z sałatką śledziową i kawiorem

ananasie

z limonki

Mini tortilla z kurczakiem,

Placki ziemniaczane z łososiem i

grillowaną cukinią, cheddarem i

śmietaną koperkową

dipem czosnkowym

Tartinka z pstrągiem wędzonym

Nuggetsy drobiowe z dipem

Biszkopt szpinakowy z mascarpone i

kremowo-ziolowym

wędzonym łososiem
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PRZEKĄSKI SŁODKIE
Porcje jednorazowe (Finger Food)
Serniczek na orientalnym spodzie
Sernik na makowym spodzie
Sernik czekoladowy z sosem porzeczkowym
Sernik kokosowy
Ciasto czekoladowe
Ciasto dyniowe z lukrem cytrynowym
Ciasto z rabarbarem
Ciasto marchewkowe
Ciasto szpinakowe z kremem mascarpone i granatem
Strudel jabłkowy
Brownie jaglane z granatem
Smoothie ze szpinaku, jabłka, cytryny i pomarańczy
Smoothie z marchwi pomarańczy
Panna Cotta kokosowa z malinami
Panna Cotta kokosowa z musem jeżynowym
Muffinki jabłkowe z kruszonką
Muffinki marchewkowe z ganaszem pomarańczowym
Muffinki migdałowo orzechowe
Muffinki czekoladowe z migdałami
Muffinki z rabarbarem i orzechami
Mus CHIA z sosem aroniowym
Mus mango z sosem wiśniowym
Mus z czekolady gorzkiej z maliną
Owoce pod kruszonką owsianą.
Tarta czekoladowa mokka
Tarta z malinami I białą czekoladą
Tarty owocowe
Owsiane kokosanki
Tartaletki truskawkowe
Tartaletki orzechowo karmelowe
Ciasteczka owsiane z migdałami
Batony musli z nutką czekolady
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ŚNIADANIA
KANAPKI
Ciabatta z sałatką z kapusty pekińskiej, z pieczoną karkówką marynowaną w
ziołach
Ciabatta z pesto bazyliowym, pomidorem suszonym i serem mozzarella
Kanapka z pastą avocado i jajkiem, z roszponką i sosem holenderskim
Kajzerka z mielonym kotletem z ogórkiem małosolnym
Sandwich z boczkiem pieczonym, pieczarką i serem cheddar
Sandwich z indykiem pieczonym, papryką konserwową, świeżym szpinakiem i
sosem ziołowo-kremowym
Sandwich z pastą z tuńczyka, kukurydzą i majonezem
Sandwich z boczkiem pieczonym, serem, sałatą maślaną i musztardą francuską
Tortilla z grillowanym kurczakiem, warzywami i sosem czosnkowym

WĘDLINY WŁASNEGO WYROBU
Polędwiczka wieprzowa z kolorowym pieprzem
Galantyna z kurczaka z suszonymi pomidorami
Indyk pieczony w ziołach
Schab pieczony nadziewany śliwką i morelą
Golonka w galarecie

KRUCHE TARTALETKI I TARTINKI
Tartinka z pastą jajeczną i pietruszką
Tartinka z jajkiem i avocado
Tartinka ze szpinakiem łososiem i karmelizowaną czerwoną cebulą
Tartinka z gruszką, serem lazur i orzechem
Tartinka z serem kozim i karmelizowanymi orzechami włoskimi
Tartelinka z wołowiną marynowaną w imbirze
Tartelinka ze śledziem w pesto
Tartelinka z wołowiną
Tartelinka z krewetkami
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OBIADY
DANIA NA CIEPŁO
Pierś kurczaka nadziewana delikatnym serem i pieczarką
Rolada z indyka nadziewana boczkiem i borowikami
Rolada ze schabu z warzywami i omletem z szynką
Schab nadziewany bekonem i śliwkami
Pieczona karkówka szpikowana z czosnkiem po staropolsku
Rolada z schabu nadziewana wędzonym bekonem, rodzynkami
Roladki z kurczaka faszerowane szpinakiem i serem ricotta
Polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim
Pieczony halibut w płatkach migdałów z ziołowym kuskusem i warzywami
Papryka faszerowana komosą ryżową i krewetkami
Pappardelle ze szparagami z wołowiną
Łosoś zapiekany w buraczkach podany z sosem tatarskim
Łosoś w pistacjowej panierce
Krewetki w sosie słodko-kwaśnym z czerwoną papryką

DODATKI
Warstwowa zapiekanka ziemniaczana na styl francuski
Zapiekane puree z ziemniaków i kalarepy
Risotto po włosku z parmezanem
Kaszotto z kaszy jęczmiennej i pesto z czosnku niedźwiedziego
Młode ziemniaczki na maśle w towarzystwie kurek
Pyzy ziemniaczane z boczkiem wędzonym i cebulką
Kluski śląskie na maśle
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ŚNIADANIA I ZUPY
Musy Śniadaniowe
Mus czekoladowo-kokosowy
Domowa granola z jogurtem naturalnym
Mus jabłko-owsiany z orzechową kruszonką
Chia na mleku migdałowym z mango
Mus rafaello z kaszą jaglaną na mleku kokosowym
Mus awokado-banan-jogurt z migdałami i borówkami

Zupy i kremy
Tradycyjny rosół z kołdunami wołowymi
Żurek podkarpacki
Zupa sycylijska
Zupa z ciecierzycy papryki, dyni i pomidorów
Orientalna zupa z kurczakiem i mleczkiem kokosowym
Flaczki wołowe z warzywami
Krem dyniowy z popcornem
Krem z dyni z pieczoną papryką i orzechami włoskimi
Krem ziemniaczany z czosnkiem niedźwiedzim i paluszkiem grissini
Krem z pieczonych pomidorów z mozzarellą
Krem pomidorowy z ryżem jaśminowym
Krem z pora z prażonym słonecznikiem
Krem chrzanowy z pierożkiem ziemniaczanym
Krem brokułowy z grzanką czosnkową
Krem borowikowy
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
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KINDER PARTY
Menu 1
DANIA NA CIEPŁO
Zupa z ciecierzycy papryki, dyni i pomidorów
Krem dyniowy z popcornem
Orientalna zupa z kurczakiem i mleczkiem kokosowym
PRZEKĄSKI
Crudities z trzema dipami
Kurczak w płatkach owsianych
Mini tortille
Mini burgery z pieczonym indykiem
Bruschetta z salsą pomidorową
Bruschetta z salsą z pieczonej papryki
Kompresowany ogórek z twarożkiem cytrynowym
Pieczony batat z oliwą tymiankową i solą maladon
COŚ NA "SŁODKO"
Szaszłyki owocowe
Sałatka z filecików cytrusowych i sfery z mango i marakuji
Mini marchewki z kawiorem pomarańczowo imbirowym
Fondue czekoladowe z wyborem owoców i warzyw do maczania
Koktajl buraczano bananowy z kawałkami granatu
Koktajl arbuzowo melonowy z lionką
Shake waniliowo malinoy z bazylią
Sernik piernikowy
Zdobione ciasteczka cynamonowe
Ciasto marchewkowe z lukrem cytrynowo imbirowym
Rogaliki z makiem i bakaliami
Piramida ptysiowa croquembouche
Gruszki karmelizowana pod kruszonką z owsianki
Batoniki zbożowe
Granola z owocami i sosem angielskim
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KINDER PARTY
Menu 2
DANIA NA CIEPŁO
Krem pomidorowy z ryżem jaśminowym
Zupa sycylijska
PRZEKĄSKI
Terrina wieprzowa z orzechami włoskimi
Paluszki z ciasta francuskiego z szynka parmeńską
Grillowane greckie klopski z fetą
Mini pizzerki z kurczakiem i rukola
Muffinki z batatów i boczku
Nuggetsy drobiowe
Pepites de z kurczakiem i sosem czosnkowym z dodatkiem warzyw
COŚ NA "SŁODKO"
Ciasto jabłkowe na mące graham z imbirem i żurawiną
Orzechowe tarty z budyniem na mleku kokosowym
Tarty owocowe
Jaglane rafaello
Ciasteczka bakaliowe
Muffinki marchewkowe z ganaszem pomarańczowym
Brownie z ciecierzycy
Deser z jogurtu, banana i suszonych owoców
Trufle: jagoda goji i pmarańcza z płatkami owsianymi
Owsiane kokosanki
Ciasteczka kakaowe bez maki i cukru
Tartaletki truskawkowe
Ciasteczka owsiane z migdałami
Torciki mangomarakuja
Serniczki z musem owocowym na zielonej herbacie
Batony musli z nutka czekolady
Mini szarlotki
Batony a’la bounty
Crunch
Owsiane batoniki z komosą ryżowa
Pierniki ( dekorowanie na miejscu przez dzieci )
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KINDER PARTY
Menu 3
DANIA NA CIEPŁO
Zupa krem z pieczonych pomidorów
PRZEKĄSKI
Tortilla razowa z grillowanym kurczakiem
Kotleciki mielone z kaszą jaglaną
Nugetsy panierowane w panko z sosem tzatziki
Mini hamburgery
Biszkopt szpinakowy z wędzonym łososiem
Tartelinka słona z pastą jajeczczna z pietruszką
Tartelinka słona z jajkiem i avocado
Tartelinka ze szpinkiem łososiem i karmelziowaną czerwoną cebulą
COŚ NA "SŁODKO"
Fontanna czekoladowa z owocami filetowanymi
Warzywa w słupki z humusem
Mus jogurtowo – truskawkowy
Mus jogurtowo - porzeczkowy
Mus jogurtowo – bananowy
Sok jabłkowo – marchwiowy
Sok anansowo-jabłkowy z jarmużem i szpinakiem
Muffinki marchewkowe z kremem mascarpone
Mufifnki kakaowe z kremem z gorzkiej czekolady
Batony kokosowo-jaglane z karobem
Baton owsiany z rodzynkami
Deser z białej czekolady z kruszonką migdałową i prażonymi jabłkami
Deser malina ciemna czekolada mascarpone
Cynamonki
Szarlotka jaglana
Banoffe
Panna Cotta kokosowa z malinami
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OFERTA FOOD-TRACKÓW
Pokazy Baristów Latte Art – Warsztaty
Baristyczne
Cudownie pachnąca kawa, filigranowe wzory w filiżankach i mnóstwo ciekawych
informacji na temat czarnego złota, z którego przygotowuje się najpopularniejszy
napój świata.
To właśnie spotkanie z baristą połączone z pokazem latte art - sztuką robienia
rysunków ze specjalnie przygotowanego mleka na powierzchni espresso.
W trakcie trwania imprezy barista przygotuje niezapomniane kawy dla uczestników
oraz z pasją opowie o kawie.
Mistrzowie Bariści pracując w stylu latte art. zachowują światowe standardy WBC
(World Barista Championship).
Serwowanych jest wiele rodzajów kaw, uzyskanych z najwyższej jakości ziaren,
wraz z niezwykłymi dodatkami smakowymi.Dbamy o to, aby nasze mobilne
kawiarnie przyciągały wyglądem, przyjemną i niepowtarzalną atmosferą oraz
wyśmienitą kawą.
Gwarantujemy, że kawy serwowane w stylu latte art wprawią w zachwyt
wszystkich gości oraz sprawią, że przyjemność z picia doskonale zaparzonej kawy
połączy się ze świetną zabawą.
Na Państwa życzenie przygotujemy:
- Bar Kawowy z logotypem na froncie !
- Logo Państwa firmy na powierzchni kawy !
- Logotyp na fartuchu baristy !
- Spersonalizowane kubki do kawy z logo !
- Każdego dnia wydarzenia inna mieszanka kawy !
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BAR SOKOWY
Juice Bar - Smoothies Bar - Lemoniade Bar
Profesjonalne wyciskarki do pomarańczy z obsługą!
Zapraszamy Państwa do zaoferowania na swoim stoisku targowym lub konferencji
100 % zdrowia ! Przygotujemy dla Paostwa m.in. :
- świeży 100% sok pomaraoczowy wyciskany na oczach gości
- przepyszne koktajle owocowo warzywne – smoothies na
bazie świeżych produktów!
- naturalnie energetyzujące – zielone koktajle na bazie: szpinaku, jarmużu, imbiru,
pietruszki !
- orzeźwiające i efektownie podane lemoniady owocowe w kilkunastu wariantach
smakowych !
Dysponujemy profesjonalnymi w pełni automatycznymi wyciskarkami do
pomarańczy.
Dzięki nim , poza walorami smakowymi i solidną dawką witamin zaserwujemy
Państwu niespotykane dotąd wrażenia wizualne . Nasze wyciskarki do owoców
prezentują innowacyjny system wyciskania pomarańczy – nawet 28 owoców na
minutę ! to oznacza iż szklanka soku powstaje – tu i teraz, na oczach gościa ! w
czasie nie dłuższych niż 7-8 sekund !
Na Państwa życzenie przygotujemy również pełne obrandowanie naszego
mobilnego baru – logotyp lub dowolny nadruk zarówno na barze , kubkach, a nawet
na fartuchu barmana obsługującego stoisko.
Obsługa urządzenia odbywać się będzie przez dedykowanych kelnerów
przypisanych do stoiska wystawienniczego.
Istnieje możliwość wynajęcia samej wyciskarki, bez obsługi barmańskiej i
dedykowanego baru..
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DLACZEGO MY?
JEST WIELE POWODÓW
Na rynku cateringowym działamy nieprzerwanie od 2015r
Jesteśmy doświadczeni w realizacjach dla firm i instytucji
Dysponujemy własną bazą kilku tysięcy przepisów
Dostosowujemy menu do preferencji gości i rodzaju wydarzenia.
Do przygotowania cateringu używamy najlepszej jakości,
wyłącznie świeżych i nie przetworzonych surowców,
Produkty zamawiane są zawsze pod daną realizację.
Gotujemy w nowoczesnej kuchni cateringowej, posiadającej
aktualne pozwolenia i spełniającej wszelkie przewidziane normy.
Catering dostarczamy flotą aut specjalistycznych, przygotowanych
do przewozu żywności.
Używamy własnego, nowego sprzętu cateringowego.
Nad przygotowaniem potraw czuwa Szef Kuchni i Dietetyk
Oferujemy kompleksową usługę, gwarantując dbałość o wszelkie
aspekty związane z przygotowaniem i prezentacją naszych
potraw.
Współpracujemy z wykonawcami usług dodatkowych (np.
nagłośnienie, oświetlenie, animatorzy, usługi dedykowane)
Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC na kwotę 500tyś. złotych.

Zapraszamy!
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