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Propozycja menu Przyjęć 
okolicznościowych 

Szanowni Państwo 
Firma Global Chefs podchodzi do każdego zlecenia indywidualnie, nie 

proponujemy gotowych zestawów cenowych, lecz  dajemy wybór naszych 

dań do własnej kompozycji, co sprawia naszą ofertę bardziej elastyczną i 

dopasowaną do potrzeb. 

Po wybraniu i odesłaniu wybranych przez Państwa pozycji, odeślemy  

odpowiedź zwrotną z wyceną  . 

Koszt transportu zależny jest od odległości przyjęcia od naszej firmy i 

ewentualnie dodatkowych kursów. 

Koszt obsługi –wycena indywidualna. 

 

Dania finger food (sugerowane) 4 pozycje łącznie z daniami wegetariańskimi. 
 

Dania fingerfood mięsne : 
 Mini tortille /chrupiący bekon/  pomidor/ serek ziołowy 10porcji na półmisku-45zł  

 Mini tortille/ kurczak/ świeże warzywa/ serek ziołowy/sos bbq 10porcji na półmisku -

45zł  

 Mini tortille /szynka /ser /świeże sałaty-10porcji na półmisku -40zł  

 Mini tortille /salami pikantne /oliwki /świeże sałaty -10 porcji na półmisku -45zł 

  Tartinki / pikantne chorizo /serek ziołowy/świeże sałaty-10 porcji na półmisku -45 zł  

 Tartinki /mus z avocado/wędzony łosoś  -10porcji na półmisku 45 zł  

 Tartinki /szynka dojrzewająca-10 porcji na półmisku 45zł  

 Rolowana śliwka z boczkiem 15porcji na paterze 45zł  

 Polędwiczki z kurczaka w chrupiącej panierce  z dipami  smakowymi 

(nugetsy)12porcji na półmisku 45 zł  

 Quesadillas z kurczakiem /ser/ dipy smakowe -12porcji na półmisku 40 zł  

 Quesadillas szynka /ser dipy smakowe -12porcji na półmisku 40 zł  

 Chrupiące koszyki /roszponka /warzywa /kawałki kurczaka /parmezan 10porcji na 

półmisek 45 zł  
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 Mini burgery /wolno-gotowana wieprzowina /sos bbq  łagodne lub w wersji na ostro z 

jalapeno10porcji  na półmisek 45 zł  

 Mini placki z serkiem Philadelphia /szynka dojrzewająca 10 porcji -45zł   

 

 

 

Pozycje fingerfood Wegetariańskie: 
  Roladki z cukinii /ser Philadelphia /pomidor koktajlowy /rukola -10porcji na 

półmisku 35zł  

 Mini roladki / bakłażan grillowany/  konfitura z czerwonej cebuli/kozi ser/granat 

10porcji na półmisku -45 zł  

 Mini tartinki / mus serowy / pomidor kokilowy/kawior dekoracyjny/ roszponka 10 

porcji na półmisku -35 zł 

 Mini tortille / serek ziołowy/  warzywa -10porcji na półmisku 40 zł  

 Mini tortille humus/ pieczony batat / feta -10porcji na półmisku 45 zł  

 Mini tortille /pieczone warzywa /feta -10porcji na półmisku 40 zł  

 Chrupiące pierożki samosa o smaku curry -15porcji na półmisku 40 zł  

 Mini falafel  z zielonego groszku -15 porcji na półmisku 40 zł  

 Tartoletki z musem z pieczonego buraka /kiełki /marynowana dynia/prażone migdały -

15porcji na półmisku -40 zł  

 Koreczki z pomidrów koktajlowych /marynowana w Pesto mozarella /grillowana 

cukinia -15 porcji na półmisku -40 zł  

 Mini kulki mozarelli w panierce /dipy smakowe /15porcji na półmisku -40 zł  

 Mini cząstki camemberta panierowanego w orzechach i panko /żurawina /15porcji-40 

zł  

 Mini burgery /humus /grillowana cukinia /pikle 12porcji na półmisku 40zł  

 Paszteciki z ciasta francuskiego z pieczarką /15 porcji na półmisku 40zł  

 Tarta ze szpinakiem /suszone pomidory /10 porcji na półmisku 60 zł  
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Dania na półmisku do wyboru 
 

Dania na półmisku mięsne: 
 Półmisek swojskich wędlin i mięs pieczonych 80 zł półmisek  

 Schab rolowany musem jajeczno-chrzanowym pod delikatną galaretą 10 porcji na 

półmisku -60  zł  

 Roladki drobiowe w galarecie /10 porcji -50 zł   

 Półmisek pasztetów pieczonych w tradycyjny sposób/żurawina /pikle –półmisek 80 zł  

 Tradycyjny śledź w oleju z cebulką /półmisek 10porcji /70 zł  

 Śledzie po kaszubsku /półmisek 10 porcji 70 zł  

 Śledzie po tatarsku /półmisek 10 porcji 70 zł  

 Śledzie z kurkami w oleju /półmisek 10 porcji -70 zł  

 Tymbaliki drobiowe z pianką chrzanową /10porcji 50 zł  

 Łosoś w galarecie z szafranową galaretą /10 porcji 75zł  

 Sakiewki z łososia wędzonego  z serkiem ziołowym /10 porcji na półmisku 70 zł  

 Dorsz po grecku -65zł /półmisek   

 Jaja faszerowane musami smakowymi (do wyboru 3 smaki farszy :suszony pomidor 

/pieczarki / szpinak –feta /półmisek 12 porcji 55 zł  

 Rolada szpinakowa /ser/ łosoś /10porcji na półmisku 70 zł  

 Zestawy sushi 100 kawałków /250zł  

Dania na półmisku  wegetariańskie  
 Carpacio /pieczone buraki/ twaróg wędzony / Rukola /owoc granatu /prażone płatki 

migdałów /10 porcji półmiesek 50 zł  

 Sałatka Caprese /przekładane pomidory z serem mozarella /Pesto/grillowana cukinia / 

rukola -10 porcji 50 zł 

 Grillowane warzywa z serem owczym / rukola /płatki migdałów /kiełki słonecznika 

/10porcji 50 zł  

 Tarta z kurkami i parmezanem /półmisek 10 porcji / 75 zł  
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Sałatki  
 

Sałatki mięsne (1misa =ok 8 porcji ) 
 Mix sałat/ boczniaki/chrupiący  bekon/ grzanki/ ,pomidor koktajlowy / sos vinegee –

misa  ok. 700g -60 zł  

 Sałatka cezar / kurczak /parmezan płatki /grzanki /sos  /misa ok. 750g -65zł  

 Sałatka hawajska/kurczak lub szynka /ananas /kukurydza/ryż / ogórek świeży /sos 

majonezowy/  misa ok. 750g – 65zł  

 Mix sałat / rukola /szynka dojrzewająca/ gruszka /orzechy /vinegree miodowe /misa 

ok. 550g /65 zł  

 Sałatka orientalna z makaronu sojowego/sos sweet chili /pieczony kurczak 

/czarnuszka / kolędra /misa ok. 750g -60 zł  

 Sałatka makaronowa /pieczony kurczak /suszone pomidory /oliwki /pieczone warzywa 

/misa ok. 700g /65 zł  

 Sałatka z pieczonych ziemniaków /chrupiący bekon /ogórek konserwowy /pieczarki 

/majonez /misa ok. 800g / 65 zł  

 Sałatka gyros (marynowane pikle /kapusta pekińska/sos koktajlowy /kurczak w 

przyprawach gyros /kukurydza /marynowana papryka /sos majonezowy /misa ok. 

800g / 65 zł   

Sałatki wegetariańskie (1 misa =ok. 8porcji ) 
 Sałatka /pęczak/ pieczone buraki /kukurydza /kiełkami słonecznika /prażonymi 

ziarnami słonecznika /sos sweet chili/misa ok. 700g  60 zł  

 Mix sałat / arbuz/ maliny / mięta / feta/  vinegree z malin /misa ok 700g / 60zł  

 Sałatka grecka /ser feta /oliwki /warzywa /sałata lodowa /oregano / sos vinegreemisa 

500g /60 zł  

 Mix sałat / karmelizowane orzechy/ gruszka piklowana/granat/ ser dojrzewający /misa 

ok. 500g /65 zł    

 Tradycyjna sałatka jarzynowa /misa 100g -45 zł  

 Sałatka z gotowanych brokuł /ser pleśniowy /suszone pomidory /sos jogurtowo-

koperkowy /granat /misa ok. 700g /70zł  
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 Sałatka z ciecierzycy /jarmuż /pomidory koktajlowe /dynia /pestki słonecznika /misa 

ok. 500g /70zł  

 

Dania gorące cena za porcje 
 

Zupy  do wyboru(sugerowana ) 1 pozycja 350ml/os  
 Rosół z makaronem 14 zł porcja  

 Flaki wołowe 16 zł porcja  

 Żurek 14 zł porcja  

 Gulaszowa z kluseczkami / 15zł porcja  

 Krem chrzanowy /chipsy z boczku /14zł porcja  

 Krem ze szparagów /chrust z boczku /16 zł porcja  

 Strogonoff wołowy /17zł porcja  

 

Zupy wegetariańskie: 
 Krem z pieczonego pomidora / śmietana/grzanki /14 zł porcja  

 Krem z białych warzyw /  sweet chilli / chips z jarmużu  /groszek ptysiowy  14zł 

porcja  

 Krem z zielonego groszku /czerwone Pesto/  groszek ptysiowy /14zł porcja    

 Chłodnik z jajkiem(sezon letni )14zł porcja  

 Krem chrzanowy /grzanki ziołowe /12zł porcja  

 Krem z pieczonych buraków z mlekiem  kokosowym /14 zł porcja  

 Krem ze szparagów /balsamiko /groszek ptysiowy /14zł porcja  

Danie główne (1 pozycja dania  + 1 pozycja dodatek skrobiowy + 1 pozycja 
sałatka lub jarzynka na ciepło )  

 

Dania mięsne:  
 Karczek w sosie musztardowym  porcja ok. 150g/ 17 zł  

 Kotlety  wieprzowe w chrupiącej panierce porcja ok. 150g /17 zł  

 Rolada wieprzowa w sosie myśliwskim porcja ok. 150g /19 zł  
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 Bitki wołowe w sosie majerankowym porcja ok. 150g / 25 zł  

 Trybowane podudzia z kurczaka w sosie balsamicznym porcja ok. 150 g/20 zł  

 Tradycyjny De volaille z masłem porcja ok. 150g / 17 zł 

 Poliki wieprzowe w sosie pieczeniowym porcja ok. 150 g/25 zł  

 Eskalopki wieprzowe w sosie serowym /porcja ok. 150g / 19 zł  

 Grillowany filet z kurczaka w sosie śmietanowym z suszonymi pomidorami porcja 

150g /18zł   

Dania wegetariańskie: 
 Gulasz z warzyw z boczniakami porcja 200g / 17 zł 

 Krokiety ze szpinakiem i fetą /porcja 250g /20 zł  

 Placki z cukinii z suszonymi pomidorami /porcja ok. 250g / 25 zł  

 Potrawka curry z ciecierzycą 200g / 25 zł  

 Penne z sosem pomidorowym/pieczone warzywa /porcja 250g / 25 zł  

 Pierogi ruskie lub z kapustą i grzybami porcja 200g /20 zł  

 

Dodatki skrobiowe do  wyboru(sugerowana )1 

pozycja  
 Ryż z warzywami porcja ok. 100g/ 7 zł porcja  

 Kopytka ok. 120gporcja / 9zł  

 Peczotto z burakami porcja ok. 120 g / 7 zł  

 Ryż jaśminowy porcja ok. 100g / 7 zł  

 Ziemniaki opiekane w ziołach i maśle czosnkowym /porcja ok. 100g 8zł  

 Ziemniaczane puree /porcja 120g /7zł  

 Kluski śląski /porcja ok. 120g/ 8zł  

 Beziki ziemniaczane porcja ok. 100g/7zł  

Sałatka /surówka lub jarzynka na ciepło do wyboru 1 
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 Mix sałat /tradycyjny sos vinegree porcja ok. 80g/8zł  

 Surówka z buraków /porcja ok. 80g /8zł  

 Buraczki glazurowane /porcja ok. 100g /8zł  

 Kapusta zasmażana /porcja 100g / 10 zł  

 Surówka colesław/porcja 100g / 7zł  

 Surówka z kapusty pekińskiej 100g / 8zł  

 Surówka z marchewki na słodko100g/ 8 zł  

 Gotowane warzywa z masłem klarowanym (brokuł /kalafior/marchewka 

/fasolka)100g/ 10zł 

 Surówka z czerwonej kapusty /100g / 8zł 

 

Deser wybór = zl / pozycja 
 

 Wybór ciast /patera - 80zł  

 Mus czekoladowy/sos malinowy  –serwowany w kieliszku / porcja 50ml / 8 zł  

 Mus /nasiona chia / owoce/mleko kokosowe/so mango –serwowane w pojemniku 

finger 50 ml / 8 zł  

 Panna cotta waniliowa/mus malinowy –serwowana w pojemniku finger porcja 50ml /8 

zł  

 Mus mango –serwowany w pojemniku finger porcja 50ml / 8 zł  

 Mini Torciki bezowe /świeże owoce porcja ok. 80g / 14 zł 

 Mini tarto letki z kremem i świeżymi owocami /porcja ok. 60g / 7 zł  

W przypadku dłuższych przyjęć proponowane  drugie danie na ciepło-danie 

jednogarnkowe  -danie serwowane pod koniec przyjęcia 
 

Mięsne : 
 Chilli Con karne z chipsem z tortilli (gęsta zupa z mięsa mielonego wołowego z 

dodatkiem pomidorów ,kukurydzy ,fasoli i kminu rzymskiego, delikatnie pikantna ) 

porcja 350ml / 18 zł  

 Zupa gulaszowa /porcja 350 ml 15 zł  

 Strogonoff drobiowy /porcja 350ml /17zł  
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 Kociołek carski (kiełbasa/szynka /cebula /ziemniaki /pieczarki /pomidory )porcja 

350ml /17zł  

 

Istnieje  możliwość wypożyczenia pełnej zastawy dostosowanej do 

wybranego menu. 
 

Wszystkie dania pod względem diety ,trendu ,upodobań i 

nietolerancji pokarmowej ustalamy indywidualnie. 

 

Koszt transportu liczony jest według odległości przyjęcia od 

naszej firmy i ilości kursów. 
  

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. 

 

Dodatkowe usługi : 

 Stację prosecco bar / prosecco van /piwo złote lwy –wycena indywidualna  

 Namioty bankietowe /ogrodowe  z wyposażeniem  

 Serwowanie prosiaków faszerowanych kaszą  

 Fotobudka  

 Dj konferansjer ze znanych stacji radiowych (nagłośnienie /oświetlenie ) 

 Fotograf/dron /kamera  

 Lody Tajskie Lodandroll-lody robione na żywo na oczach gosci –wycena 

indywidualna  

 Tort ze zdjęciem lub logo  /cena 90zł kg 

 Torty okolicznościowe klasyczne /90zł kg 

 

 

Dadatkowa opłata : 

 

Wynajem pełnej zastawy 8zł /os (odbieramy brudne ) 

Koszt krzesełka 10zł  

Koszt stołu 75/160 cm -25zł  

Koszt obrusu 40zł /1szt  

Obsługa 2osoby podczas przyjęcia 4h -500zł  

Transport i odbiór rzeczy indywidualnie obliczane według odległości  
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