
 
 

 
Zamówienia przyjmujemy na nasz adres mailowy: 

 
smakosz@smakosz.waw.pl 
 
Nasze potrawy są zawsze świeże i starannie przygotowane. 
 
Podajemy dania na półmiskach tak aby Państwo mogli 
 w wygodny sposób komponować własne menu. 
 
Zachęcamy  do konsultacji telefonicznej przy 
kompletowaniu Waszych zamówień. 
Pozwoli to znacznie oszczędzić Wasz czas 
i ułatwi podjęcie Wam decyzji. 
 
Gwarantujemy  wysoką jakość naszych produktów. 
Chcemy zaoferować Wam satysfakcjonującą współpracę 
i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i opinie. 
 
Jesteśmy cały rok gotowi realizować Państwa zamówienia na 
catering biurowy i okazjonalny. 
 
 
 
Z najlepszymi życzeniami 

 
PPHU Smakosz 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PPHU SMAKOSZ, ul 1/3/5 
01-410 Warszawa 
: smakosz@smakosz.waw.pl  
Tel./ fax.:(22) 868-55-53  
kom. 512-262-440, 503-141-517 

 
 
 

Drodzy Klienci!  
 
 
Z okazji świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego. 
chcemy złożyć Wam życzenia; 
życia w miłości, z wiarą i nadzieją. 

 

Przygotowaliśmy specjalnie z tej okazji  

Ofertę Wielkanocną 
Mamy nadzieję, że okaże się dla Was interesująca. 
 
Każdego roku przygotowujemy propozycję, która dla wielu  
z Was jest atrakcyjna i satysfakcjonująca.  
 
Dziękujemy za okazane zaufanie! 
Znów chcemy sprostać Waszym oczekiwaniom. 
Wiemy, że czas wspólnie spędzany w pracy stanowi dużą część 
życia każdego z nas. Dlatego nasza propozycja pozwoli Wam i 
miło przeżyć te szczególne chwile. 



 
 

Półmiski ze śledziami i rybą: 
(10 porcji na półmisku, bogato dekorowane), 
 Śledź w oleju (płaty śledziowe w oleju) 

 Śledź po Kaszubsku (śledzie zawijane w zalewie, cebulka) 
 Śledź pod pierzynką (śledź marynowany, ziemniaki z cebulą marchewką i jajkiem) 

 Śledź w trzech smakach (filet ze śledzia z sosami w trzech smakach) 
 Ryba po grecku (filet z ryby w sosie greckim)   

(cena 60 zł) 
 
 
Półmisek jaj wielkanocnych: 
(10 porcji na półmisku, bogato dekorowane), 

 Jaja faszerowane (jaja z farszem pieczarkowym oraz śledziowym) 
 Jaja w majonezie ze szczypiorkiem (jaja, majonez, szczypior) 

 Na życzenie jaja z solą i przyprawami 
(cena 30 zł) 

 Jaja w sosie tatarskim (jaja, sos tatarski) 
 Jaja na sałatce jarzynowej(jaja, sałatka jarzynowa) 

 Jaja z szynką na sałatce jarzynowej(jaja zawijane w szynce, sałatka jarzynowa) 
(cena 45 zł) 

 
 
Półmisek mięs w galarecie: 

(10 porcji na półmisku, bogato dekorowane), 
 Schab pieczony w galarecie 

 Kurczak w maladze 
(cena 75 zł) 

 
 

Tradycyjne sałatki wielkanocne: 
(1 kg na półmisku, bogato dekorowane), 

 Jarzynowa (tradycyjna sałatka wielkanocna), 
 Winegret (sałatka z kapustą pekińską, sałatą ogórkiem, papryką, serem feta, oliwkami 

czarnymi i zielonymi), 
 Tuńczykowa (sałatka z ryżem, warzywami i tuńczykiem), 

(cena 50 zł) 

 
 

Półmisek wędlin: 
Schab pieczony, karkówka, pasztet,  
szynka świąteczna, indyk wędzony 

(bogato dekorowany) 
(cena 70 zł) 

 
 

Zupa: 
(1 porcja – 0,5 litra), 

Żurek wielkanocny z jajkiem 
Na życzenie również z kiełbasą 

(cena 7,00 zł) 
 
 

Patera kanapek wielkanocnych: 
(20 sztuk trójkątnych kanapek na tacy), 

Bogato dekorowane warzywami: z jajkiem, kawiorem, z łososiem, filetem 
śledziowym marynowanym, z tuńczykiem, z serami różnych typów i 

rodzajów, orzechem włoskim, winogronem, 
Na życzenie również z wędlinami 

(cena 85 zł) 
 
 

Pieczywo: 
(10 porcji na półmisku), 

Chleb zwykły, razowy, graham, ze słonecznikiem, bagietka,  
bułka wrocławska 

(cena 25 zł) 
 
 

Ciasto: 
(1 kg na półmisku), 

 Makowiec tradycyjny 
 Sernik Krakowski 

 Mazurek 
 Babka wielkanocna 

 Cynamonowe 
 Marchewkowe 

(cena 50 zł) 


