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Oferta obiadów dla firm 

 
 

Propozycja zestawów obiadowych dla firm, które nie posiadają kantyny lub 

wykonują prace w terenie bez zaplecza gastronomicznego. Przygotowujemy 

jednorazowe zamówienia oraz długoterminowe umowy / korzystniejsze cenowo /. 

Na Państwa życzenie możemy ułożyć indywidualny program dostaw w wybrane 

przez Państwa dni. Program zapewnia Państwu stałą dostawę pełnego obiadu /zupy 

opcjonalnie/ w specjalnych opakowaniach umożliwiających łatwe podgrzewanie w 

mikrofalówce lub piekarniku do 130*C. Za niewielką opłatą wypożyczamy 

mikrofalówki. 

  Wiemy, że dobry i zdrowy posiłek pozwala lepiej pracować.  

Jeżeli macie Państwo pytania lub nietypowe oczekiwania zadzwońcie a wspólnie 

ustalimy indywidualny program. Zapraszamy do współpracy. 

Przy zamówieniach powyżej 50 porcji ,rabat 10% 

 

 

     
 

ZUPY /500ml/      /cena netto/ 
  

 

- zupa rybna         90 kr 

- rosół z makaronem       80 kr 
- zupa pomidorowa ryż lub makaron     70 kr 

- gulasz węgierski z ziemniakami     110 kr 

- biff Strogonoff       130 kr 

- barszcz czerwony/sezonowo/      80 kr 

- barszcz biały z kiełbasą /sezonowo/     85 kr 
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-krupnik        100kr 

-barszcz ukraiński       90kr 

-krem z pieczarek       60kr 

-zupa jarzynowa       60kr 

 

DRUGIE DANIE /cena netto/    /400-500g/ 

 

- bigos ,pieczywo        140 kr  

- spaghetti Bolonese       140 kr  

- makaron wstążki +szpinak ser parmezan    120 kr  

- pierogi z mięsem        140 kr  
- pierogi ruskie        120 kr  

- pierogi z kapustą        120 kr  

- zapiekanka ziemniaczana, boczek, szpinak, ser   120 kr  

- spaghetti Carbonara       120 kr  

- gołąbki w sosie pomidorowym ziemniaki    150 kr  

- papryka faszerowana w sosie pomidorowym , ziemniaki  150 kr  

- udo kurczaka- ziemniaki, jarzyna     155 kr  

- makaron z wołowiną+ jarzyny, sos Tai                               130 kr  

- klopsiki gotowane w sosie śmietanowym, ziemniaki, surówka         160 kr  

- kotlety mielone drobiowy, sos grzybowy, ziemniak, surówka           170 kr  
- kotlety mielone drobiowe, sos pomidorowy ,ziemniaki, surówka 160 kr  

- kotlet schabowy, ziemniaki, surówka     180 kr  

- zapiekanka mięsna, kalafior, brokuł, ser    140 kr  

- lazania warzywna        130 kr  

- kurczak w curry z jarzynami      150 kr  

- gulasz węgierski + kasza ,surówka     170 kr  

- gulasz wieprzowy , kasza, surówka     165 kr  

- chili con carde, ryż       130 kr  

- lazania z mięsem        180 kr  

- kotlety mielone rybne, sos, ziemniaki, surówka   175 kr  

- tortilla z kurczakiem, warzywa, sos czosnkowy    100 kr  
- pierś z kurczaka ,sos masala, ziemniaki, surówka   185 kr  

- pierś z kurczaka ,sos serowy, ziemniaki, jarzyny   185 kr  

- łosoś z folii w maśle czosnkowym, ziemniak, jarzyna   180 kr  

- dorsz smażony w ziołach, ziemniaki, surówka    190 kr  

- lazania z łososiem        195 kr  

- antrykot duszony, kasza gryczana ,jarzyna    240 kr 
- łosoś w kaparach, ziemniaki, surówka     195 kr 

- pieczeń z karkówki,ziemniaki,surówka                                                 220 kr 

 

 

 
        
 



 

+47 96806272  e-mail: office@cathycatering.eu  Bærum 

+47 96817943  e-mail: manager@cathycatering.eu org.nr. 999586589

      www.cathycatering.no 

 

  

 
 

Istnieje możliwość wypożyczenia naczyń. 
/talerze, sztućce, szkło do napojów, podgrzewacze/ 
Wypożyczenie mikrofalówki - 50 kr/dzień. 

 

Zmiany lub rezygnacja z zamówienia prosimy zgłaszać do 48 godz. przed ustalonym 

terminem dostawy. 

Zamówienia prosimy wysyłać na e-mail: 

office@cathycatering.eu 
manager@cathycatering.eu 
 

Tel. 968 06 272 lub 968 17 943 
 

poniedziałek-piątek 8.00-17.00 

sobota-niedziela nieczynne 

 

Dostawa w Oslo 

Poniedziałek - piątek 08.00 -17.00               150kr  

Po godzinie  17.00       200kr  

Sobota i niedziela do 20.00     250kr  

Święta/Wielkanoc, Boże Narodzenie, 17 maj/             350kr   

Dostawa poza Oslo                   25kr/km 
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