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Oferta w formie grill  

Grillowanie pod chmurką o każdej porze roku. Nasza oferta skierowana jest do osób 

prywatnych jak i dla firm posiadających ogrody, tarasy, balkony, patio oraz miejsca na tego 

typu przyjęcia .Smażone na oczach gosci potraw, aromatyczny dym zaprasza do konsumpcji 

najbardziej wymagających gości .Nasze potrawy przygotowane są z najwyższej jakości 

produktów .Obsługujemy przyjęcia takie jak eventy, garden party, wesela, poprawiny, 

przyjęcia firmowe itp.  

 

 

  
 

Zupy porcja 350ml  
 Chili con carne /chips z tortilli 17zł  

 Flaki wołowe 18 zł  

 Krem chrzanowy 15zł  

 Krem z zielonych warzyw 15zł  

 Żurek z jajkiem 15zł  

 

Tradycyjne dania z rusztu : 
 Karkówka marynowana w czosnku i majeranku ok. 120g -150g / 16 zł porcja  

 Kaszanka z majerankiem i cebulką ok. 100g /12 zł porcja  

 Kiełbasa grilowa ok. 100g /13 zł porcja  

 Kiełbasa biała  ok. 100g / 14 zł porcja  

 Filet z kurczaka marynowany w tymianku ok. 150g /16 zł porcja  

 Żeberka bbq ok. 150g  /17 zł porcja  
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 Polędwiczka wieprzowa  ok. 150g /18zł porcja  

 Burgery wołowe 180g/ bułka brioche 20 zł porcja  

 Luzowane podudzia z kurczaka 100g /17 zł porcja  

 Eskalopki ze schabu  /100g /14 zł porcja  

 Skrzydełka z kurczaka w miodowej marynacie /ok. 100g / 13 zł porcja  

 Pierś z kurczaka faszerowana serem pleśniowym ok. 150g / 20 zł porcja  

 Grilowane jabłka faszerowane kaszanką  ok. 140g / 17 zł porcja  

 Stek wieprzowy z kością typu tomahowk ok. 300g /25 zł porcja  

 Kurczak supreme z kością i skórą /ok. 250g /25 zł porcja  

 Antrykot wołowy/180g/30 zł porcja 

 

Ryby i owoce morza  : 
 Łosoś w delikatnej marynacie curry  ok. 120g /25zł  

 Pstrąg z rozmarynem i masłem ok. 250g/30 zł  

 Szaszłyki z łososia i ananasa ok. 100g  /25 zł  

 Krewetki z masłem /czosnkiem i ziołami  ok. 100g/30 zł 

 

Szaszłyki: 
 Krewetka /ananas ok. 100g /20 zł  

 Kurczak /wędzony boczek  ok. 100g /17 zł  

 Kofta wieprzowa ok. 100g /15 zł  

 Szaszłyk –kurczak kebab ok. 100g /18 zł  

 Szaszłyk bamberski (karkówka /ziemniaki ) ok. 120g /18zł  

 Kiełbasa /papryka /ziemniak 120g/18 zł 

 

 

Dania wegetariańskie : 
 Szaszłyki warzywne –batat/papryka /cukinia /pieczarka /cebula czerwona ok. 140g 

/14zł 

 Szaszłyk warzywny z tofu /ok. 120g /14 zł  

 Smażony ser halumii ok. 120g /20 zł  

 Smażone tofu ok. 120g /17 zł  

 Wege steki z kalafiora  ok. 120g /14zł  

 

 

 Dodatki Warzywne : 

 Ziemniaki zapiekane z msłm czosnkowym papilota /1szt 5 zł  

 Kolba kukurydzy 1szt /7zł  

 Grilowane szparagi porcja ok. 80g /12zł  

 Grilowane boczniaki ok. 50g /8zł  

 Warzywa grilowane –bakłażan /papryka /cukinia /papryka porcja ok. 80g /8zł  

 Ziemniaki zapiekane z oscypkiem 1szt 7zł  

 Ziemniaki zapiekane z twarogiem wędzonym i szczypiorem 1szt/7zl  

 

Owoce z grilla/grilowy deser  : 
 Zapiekane jabłka 1szt 5zł  

 Zapiekany ananas ok. 80g /10zł  
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 Gruszki 1szt 5zł  

 Banany marynowane w mleku kokosowym i curyy 1szt 8zł  

 

 

Dodatki : 
 Pieczywo kosz -35zł  

 Pikle /papryka konserwowa /grzybki /dynia marynowana –misa 30 zł  

 Ogórki kiszone 1kg / 20 zl  

 Ketchup misa 25 zł  

 Musztarda misa 25zł  

 Humus misa 25zł  

 Smalec (chlodniejsze dni lub wieczory aby się nie rozpuścił ) 1kg  

 Masło (chlodniejsze dni lub wieczory aby się nie rozpuścił) 

 Tzatziki  misa -25zł  

 Pesto misa -25zł  

 

Surówki i sałatki 1misa =ok. 8-10 porcji 
 Carpaccio z pieczonych buraków /rukola /prażone migdały /sos balsamiczny 

/parmezan półmisek 10porcji /40 zł  

 Colesław 1kg /20zl  

 Mix sałat z boczniakami /prażone migdały /warzywa  sos vinegree bola ok. 750g /60 

zł  

 Mix sałat z grilowaną cukinią /suszone pomidory /prażone pestki słonecznika /dresing 

miodowy bola ok. 850g /60zł  

 Mix sałat z warzywami i klasycznym winegree /bola ok. 750g /55zł  

 Mix sałat z arbuzem /miętą /feta /prażone pestki słonecznika /sos malinowy 

vinegree/bola 750g /65 zł  

 Mix sałat z rukolą /mozarella /pomidory koktailowe /sos pesto /bola ok. 750g /65zł  

 Sałatka cezar z kurczakiem /pomidory /sos cezar /parmezan /grzanki  bola ok. 850 g 

/60 zł  

 Sałatka grecka /swieże sałaty /ser feta/papryka /pomidor/ogórki /oliwki bola ok. 850 g 

/60 zł  

 Sałatka gyros/pieczony kurczak /kukurydza /ogórek konserwowy /papryka 

marynowana /kapusta pekińska /sos majonezowy  bola ok. 800g /60 zł  

 Sałatka z karczochów/ciecierzycą /papryka konserwowa /oliwki /jarmuż bola ok. 780g 

/70 zł  

 Sałatka z pieczonych ziemniaków /boczek /majonez /ogórek konserwowy bola ok. 1kg 

/70 zł  

Przekąski : 
 Koreczki z kiełbasy myśliwskiej /żółty ser /pikle /półmisek 15porcji na półmisku  

/35zł  

 Koreczki z pomidora koktajlowego/mozarella marynowana w Pesto ziołowym 

/grillowana cukinia półmisek 15porcji  35zł  

 Mini burger ki /wolno gotowana wieprzowina /sos bbg  -możliwość na ostro z 

jalapeno półmisek 10 porcji na półmisku  /40zł  

 Mini burgerki /humus /grillowana cukinia 10porcji na półmisku 40zł  

 Mini tortile /chrupiący bekon /liście sałaty 10porcji na półmisku 35zł  
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 Mini tortille pieczone warzywa /feta 10 porcji na półmisku 35zł  

 Zawijańce z ciasta francuskiego z bekonem /sos czosnkowy  10 porcji na półmisku 

35zł  

 Zestaw sushi  set 68 szt -190zł   /set 102 szt 250zł  

Deser: 
 Banoffi w kieliszku 10porcji /70 zł  

 Leśny mech w kieliszku 10 porcji /70 zł  

 Lody tajskie robione na oczach gości wycena indywidualna  

 Mini Torty bezowe 17 zł porcja  

 Mus chia w kieliszku 10 porcji /80 zł  

 Mus czekoladowy –w kieliszku 10 porcji /70 zł  

 Mus mango w kieliszku 10 porcji /70zl  

 Patera ciast 80zł  

 Ptysie /Eklerki 10 porcji /60zł  

 Rafaello w kieliszku  10 porcji /70zł  

 Tartoletki ze świeżymi owocami 10 porcji /60zł  

 

Wynajem pełnej zastawy 8 zł /os (odbieramy brudne ) 

Koszt krzesełka 10 zł  

Koszt stołu 75/160 cm -25 zł  

Koszt naciągi na stół 20 zł  

Koszt obrusu 40zł /1szt  

Obsługa 300zł /4h 1osoba  

Komplet ławy piknikowe i stół 500 zł  

Transport i odbiór rzeczy indywidualnie obliczane według odległości  

Stoły koktajlowe 80cm średnica -25 zł szt 

Naciągi na stoły koktajlowe 20 zł szt 

 

 

 
 

 

 

Wszystkie dania pod względem diety ,trendu ,upodobań i 

nietolerancji pokarmowej ustalamy indywidualnie. 
 

Koszt menu wyliczamy a podstawie wybranego menu ,miejsca ,czasu trwania przyjęcia i 

ilości potrzebnych osób do obsługi  

Koszt obsługi ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości przyjęcia  

Koszt transportu i naczyń ustalany jest indywidualnie   

 

 

Jeżeli nasza oferta nie przypadnie Państwu do gustu ,bądź nie ma potrawy ,którą 

Państwo oczekują ,jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie  

 

Inne usługi: 

-lody Tajskie Lodandroll 
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-Stację prosecco bar lub prosecco van  

-Namioty bankietowe /ogrodowe  

-kompleksowa obsługa grilla  

-serwowanie prosiaków faszerowanych kaszą  

-sushi  

-dje ze znanych stacji radiowych  

-torty tradycyjne /torty ze zdjęciem  

                                                                       
   

Tel. 518 597 865 

biuro@globalchefs.pl 

gc-catering.pl 

Zapraszamy na naszego facebooka  

można tam zobaczyć część naszych realizacji. 

https://web.facebook.com/cateringgloba

lchefs/notifications/ 
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