
Catering 
 

 oferta indywidualna  
i dla firm 



Szanowni Państwo,  Restauracja Montemarco oferuje 
 

catering 
 

• na miejscu w naszych hotelach lub z dowozem w dowolne miejsce w Warszawie 
• na uroczystości rodzinne, sezonowe i na firmowe wydarzenia 
• na zamówienia indywidualne i grupowe (do 250 osób) 

 
menu 

 
• gotowe lub przygotowane na życzenie Klienta 
• dostosowane do każdych wymagań dietetycznych  
• z pełną obsługą kelnerską lub w wersji ekologicznej  
• bez ulepszaczy, zbędnych składników, z sezonowych produktów 
• dostosowane do każdego budżetu 

 
 
Zamówienia i organizacja: 
 
Menadżer Montemarco  
Monika Otłowska 
Tel. 502 33 00 84 
bankiety@montemarco.pl 
 



Przykładowe menu konferencyjne: 
 
Przerwa kawowa 
 
Wybór herbat 
Wybór kawy 
Ciasteczka koktajlowe: 
Croissanty 
Ciasta domowe: sernik, szarlotka 
Tartinki – mini kanapeczki 
Woda mineralna z cytrynką i miętą 
Soki owocowe: 
Jabłkowy ,pomarańczowy 
Patera świeżych owoców 
 
Deser po lunchu: 
 
Deser: 
Ciasta własnego wypieku, 
Bufet Dolce Vita 
 
 
 

 
Lunch  
 
Przekąski zimne: 
Sałatka grecka 
Mix sałat z sosem winegret 
Sałatka capresse ze świeżą bazylią 
Roladki schabowe z farszem 
chrzanowym 
Łosoś wędzony z pastą twarogową 
Deski serów 
Wybór pieczywa, oraz masła 
 
Zupy: 
Żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą 
Domowy rosół z makaronem naszej 
roboty 
 
Dania główne: 
Karkówka w sosie z grzybów leśnych 
Roladka drobiowa faszerowana 
Łosoś z sosem cytrynowym 
Dodatki: ziemniaki opiekane, ryż, 
kluseczki, surówki 



Przykładowe menu weselne: 
 
Przystawki zimne  
Ryby (do wyboru różne gatunki)  
Różyczki łososia wędzonego z delikatnym 
twarożkiem  
Ryba „po grecku”  
Tradycyjny śledź z cebulką  
Półmisek zimnych mięs pieczonych i 
wędlin  
Roladki schabowe z musem chrzanowym  
Indyk wędzony w „maladze”  
Befsztyk tatarski (z jajkiem, cebulką i 
piklami) 
 
Napoje gorące  
Kawa, herbata (czarna, zielona, miętowa, 
owocowa)  
Napoje zimne  
Woda mineralna, soki owocowe 
 

Sałatki i przekąski  
 
Sałatka jarzynowa w szynce  
Sałatka grecka z serem typu feta  
Roladki naleśnikowe z kurczakiem i szpinakiem 
Półmisek świeżych jarzyn: pomidor, ogórek, 
rzodkiewka, papryka kolorowa  
Wybór pieczywa, masło  
 
Dania główne  
Rosół z domowymi kluseczkami  
Sznycel Cordon Blue, ziemniaki pieczone w 
ziołach, świeże jarzyny  
 
Polędwiczki wieprzowe w sosie z grzybów 
leśnych, kluski kładzione, gotowane warzywa 
Żurek z chrzanem, jajkiem i kiełbasą 
 
Ciasta i ciasteczka z naszej Manufaktury Tortów 
Owoce 



Nasza oferta jest każdorazowo dostosowana do potrzeb Klienta, powyższe propozycje 
można zmieniać. 
 
Polecamy ciasta i torty z naszej Manufaktury Tortów. 
 
Doradzamy wybór odpowiednich win i alkoholi do potraw. 
 
 
Zamówienia i organizacja: 
 
Menadżer Montemarco  
Monika Otłowska 
Tel. 502 33 00 84 
bankiety@montemarco.pl 
 
 
 
 
 
Restauracja Montemarco, ul. Dźwigowa 43, Warszawa, tel.  22863 48 22 
 
 
 
 


