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Kanapki bankietowe 

 

Patera Masters kanapki bankietowe  

  20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z wiejską szynką i serem 

● z salami i mascarpone 

● z norweskim łososiem wędzonym 

● z jajkiem i szczypiorkiem 

● z serami mimolette i pleśniowym Dor blue 
 

 

Patera Tradycyjna kanapki bankietowe  

  20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z salami i  mascarpone 

● z pasztetem ze śliwką kalifornijską 

● z norweskim łososiem wędzonym 

● z papryką grillowaną i wędzonką 

● z szynką dojrzewającą 
 

 

Patera Królewska kanapki bankietowe  

  20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z polędwicą łososiową 

● z piersią z indyka 

● ze schabem pieczonym i ziołami 

● z karkówką duszoną z rozmarynem 

● z pieczoną szynką 
 

 

Patera Nasze Smaki kanapki bankietowe  

   20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z serem twarogowym z ziołami 

● z jajkiem i szczypiorkiem 

● z żółtym serem i bekonem 

● z pastą jajeczną 

● z wiejską szynką 
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Patera Przekąskowa kanapki bankietowe  

    20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z polędwicą łososiową 

● z filetem z piersi kurczaka 

● z grillowaną papryką i kozim serem 

● z norweskim łososiem wędzonym 

● z serem gorgonzola 
 

 

Patera Pasterska kanapki bankietowe  

   20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z serem twarogowym z ziołami 

● z serem mozzarella 

● z serem żółtym  

● z serami mimolette i pleśniowym Dor blue 

● z twarogiem paprykowym 
 

 

Patera Wikinga  kanapki bankietowe  

   20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z norweskim łososiem wędzonym 

● z sardynką w oliwnej zalewie 

● z filetem śledziowym 

● z anchois i zielonymi oliwkami 

● z paluszkami krabowymi 
 

 

Wegańska Patera kanapek bankietowych   

   20 szt. 149 zł lub 25 szt. 159 zł 

● z hummusem klasycznym 

● z hummusem paprykowym 

● z pastą z suszonych pomidorów 

● z grillowanymi warzywami 

● z pastą z czerwonej fasoli 
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Mini Wrapy 

Mini Wrap's   

20 szt. 169 zł  

● 10 x z polędwicą z  indyka 

● 10 x z grillowanymi warzywami 

 

Mini Wrap's   

20 szt. 169 zł 

● 10 x z łososiem 

● 10 x z piersią kurczaka w curry 

 
Mini Wrap's   

20 szt. 169 zł 

● 10 x z terriną z dzika 

● 10 x z tuńczykiem 

 
Mini Wrap's   

20 szt. 169 zł  

● 10 x ze schabem 

● 10 x ze świeżymi warzywami  
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Szafranowe ruloniki 

Szafranowe roladki naleśnikowe  

30 szt. 179 zł 

● 10 x ze szpinakiem 

● 10 x z pasztetem z dziczyzny i żurawiną 

● 10 x z tuńczykiem 

 
Szafranowe  roladki naleśnikowe  

30 szt. 179 zł 

● 10 x z pasztetem z dziczyzny i żurawiną 

● 10 x z łososiem wędzonym 

● 10 x z pieczarkami 

 
 

Szafranowe roladki naleśnikowe   

30 szt. 179 zł 

● 10 x z szynką Szwarcwaldzką 

● 10 x z indykiem i żurawiną 

● 10 x ze schabem pieczonym z majerankiem 

 
 

 

Kompozycja wykwintnych przystawek  
25 szt. 189 zł 

● 5 x Róże z łososia z przepiórczym jajkiem i kawiorem 

● 5 x Melon z szynką szwarcwaldzką i balsamico 

● 5 x Mini wrapy z indykiem 

● 5 x Pasztet drobiowy ze śliwką węgierką i żurawiną 

● 5 x Grillowana cukinia z musem z pstrąga 
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Babeczki koktajlowe- Tartaletki  

Tartaletki  

● z dziczyzną i żurawiną 25 szt. 179 zł 

 

 

Tartaletki 

● ze szpinakiem i fetą  25 szt. 179 zł 

 

 

Tartaletki 

● z duszonymi pieczarkami 25 szt. 179 zł 

 

 

Tartaletki 

● z jajkiem przepiórczym i kawiorem 25 szt. 199 zł 
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Tartaletki 

● z łososiem i kaparami  25 szt. 269 zł 

 

 

 

Tartaletki 

● z pikantnym salami  25 szt. 179 zł 

 

 

 

Tartaletki 

● z humusem paprykowym i oliwkami  25 szt. 179 zł 

 

 

 

Tartaletki 

● z humusem klasycznym i kurkami  25 szt. 179 zł 
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Koreczki bankietowe 

 

 

 

Koreczki bankietowe "Z Palermo"  

30 szt. 159 zł 

● z  ananasem, suszonymi pomidorami,  

                              oliwkami i szynką parmeńską 

 

 

 
 

 

 

Koreczki bankietowe "Przekąskowe"  

30 szt. 159 zł 

● z serami pleśniowymi, łososiem i salami 

 

 

 

 

 

 

 

Koreczki bankietowe "Mini  Capresse"  

30 szt. 159 zł 

● z pomidorkami cherry,   

mini mozzarellą i świeżą bazylią 
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Tortille na zimno 

 

Tortilla na zimno - patera 12 szt. 189 zł 

● 6 x prawdziwa meksykańska 

● 6 x z tuńczykiem 

 
 

 
Tortilla na zimno - patera 12 szt. 189zł 

● 6 x z łososiem  

● 6 x ze schabem 

 

 

Tortilla na zimno - patera 12 szt. 189 zł  

● 6 x z piersią kurczaka w curry 

● 6 x z grillowanymi warzywami 

 
 

Tortilla na zimno - patera 12 szt. 189 zł 

● 6 x z indykiem 

● 6 x z burrito z chorizo, czerwoną fasolą i kukurydzą 
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Tarty 

Mini tarty (jeden rodzaj na paterze)  

                                                           12 szt. 179 zł  

w wyborze : 

● z łososiem, mozzarellą i świeżym pomidorem 

● meksykańska ostra na wołowinie 

● ze szpinakiem i fetą 

● z kurczakiem i pieczarkami  

● z cukinią, fetą i pomidorami  

 

 

Tarta na francuskim cieście 10 porcji 179 zł 

● ze szpinakiem i fetą  

 

 

 

Tarta na francuskim cieście  10 porcji 179 zł 

● z brokułami i łososiem  

 

 

 

Tarta na francuskim cieście  10 porcji 179 zł 

● z podgrzybkami w śmietanie i włoską kapustą 

 



         

 Masters Catering ...na każdą okazję  
 

                                      Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT 8% 

 

 
                                                                                                                                                    

             tel. 570 008 666                                             str. 10                           mail: biuro@masterscatering.pl                                                                            

 

 

Tarta na francuskim cieście 10 porcji 179 zł 

● z cukinią, fetą i pomidorami  

 

 

 

Tarta na francuskim cieście 10 porcji 179zł 

● z kurczakiem i pieczarkami  

 

           Przekąski różne i dla każdego 
 

Wegańskie przekąski  25 szt. 189 zł 

• 5 x kanapki bankietowe z pastą z suszonych pomidorów  

• 5 x papryka grillowana z gruszką i rucolą 

• 5 x łódeczki z ogórka z pastą z czerwonej fasoli 

• 5 x grillowana cukinia z marchewką baby 

i suszonymi pomidorami 

• 5 x mini wrapy ze świeżymi warzywami i hummusem    

 

Krewetki królewskie na liściach cykorii  

25 szt.  299 zł 
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Grillowana cukinia  

z suszonymi pomidorami i serem feta 

25 szt. 179 zł 

 

 

Ruloniki z warzyw grillowanych  

z suszonymi pomidorami i marchewką baby  

25 szt. 179 zł 

 

 

 

Łódeczki z ogórka  

z mieszanką ziół i musem jogurtowym  

25 szt. 179 zł 

 

 

 

Róże z łososia z przepiórczym jajkiem i kawiorem  

20 szt. 269 zł 
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Grillowane brzoskwinie w szynce dojrzewającej  

25 szt. 179 zł 

 

 

 

Ruloniki z piersi kaczki ze świeżym ananasem i żurawiną   

25 szt. 199 zł 

 

 

Mus z pstrąga  

 z pistacjami w rulonikach z grillowanej cukinii  

25 szt. 199 zł 

 

 

 

Carpaccio z wędzonego łososia  

z kaparami i Grana Padano   

500 g 159 zł  
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Róże z łososia z rucolą pieprzową  

20 szt. 259 zł 

 

 

 

 

Conchiglioni z krewetkami i surimi  

25 szt. 199 zł 

 

Patera warzyw sezonowych, świeżych i chrupiących 

1,5 kg  149 zł 

papryka kolorowa, kalarepa, ogórek,  
marchew, rzodkiewki, kalafior,  
brokuł, seler  naciowy 

 

• z dipami:  
                         czosnkowym, koperkowym, serowym 

 

 

 

Melon z szynką szwarcwaldzką i aksamitnym balsamico   

25 szt. 195 zł 
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Ruloniki łososia ze szpinakiem i mascarpone  

25 szt. 269 zł 

 

 

 

 

Rożki z piersi indyka z żurawiną i śliwką węgierką  

25 szt. 189 zł  

 

 

Aksamitny tatar z łososia w cytrynie  

oraz z nutą ostrej papryki                                 

16 szt. 299 zł 

 

 

 

Anitipasti - warzywa grillowane z oliwą truflową  

1 kg 189 zł 
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Kompozycja serów europejskich  

w towarzystwie mięs pieczonych  

1,5 kg 319 zł 

 

 

Wybór serów europejskich  

z suszonymi owocami i orzechami 

1,5 kg 399 zł 

 

 

Wybór ryb wędzonych morskich i słodkowodnych   

1,5 kg 299 zł 

 

 

Pierś z kurczaka w galarecie  

 faszerowana kaparami i suszonymi pomidorami  

10 porcji  199 zł 
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Schab po warszawsku w galarecie  

10 porcji  199 zł 

 

 Croissanty 

● z konfiturami i miodem lipowym   

10 szt. 149 zł 

 

 Pasty do pieczywa dla 10 osób            139 zł                                                      

● twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem 

● hummus paprykowy 

● twarożek domowy 

● pasta z tuńczyka z kaparami i ogórkiem 

● + bagietka fit i pszenna 
 

 

 

      Sandwich z bagietki żytniej i pszennej 

Sandwich z bagietki żytniej i pszennej  

12 szt. 189 zł  

● 6 x z pieczonym schabem i warzywami 

● 6 x z mozzarellą i pomidorkami cherry 
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Sandwich z bagietki żytniej i pszennej 

 12 szt. 189 zł 

● 6 x z łososiem 

● 6 x z grillowanym kurczakiem 

 

Sandwich z bagietki żytniej i pszennej  

12 szt. 189 zł 

● 6 x z pikantnym salami i warzywami 

● 6 x z serami pleśniowymi i mimolette 

 
 

Śledzie 

 

Śledzie pod pierzyną  

25 porcji 149 zł 

 

 

Śledzie w pomidorowej salsie  

25 porcji 149 zł 
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Śledzie w śmietanie z jabłkiem  

25 porcji 149 zł  

 

 

Śledzie w oliwie z cebulą  

25 porcji 149 zł 

 

Sałaty (na bazie mieszanki sałat) 

 

Sałata z ananasem, oscypkiem i paluszkami krabowymi  

1 kg 159 zł 

 
 

Sałata z szynki parmeńskiej z roszponką, parmezanem i sezamem  

1 kg 159 zł 
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Sałata z kopru włoskiego z mango i pomarańczą  

1 kg 159 zł 

 
 

Sałata Grecka tradycyjna z serem feta 

1 kg 159 zł 

 

 
 

Sałata z kulkami mozzarelli,  

różowym grejpfrutem i migdałami na jogurcie  

1 kg 159 zł 

 
 

Sałata Cezar na sałacie lodowej z grillowanym kurczakiem, 

grzankami i sosem vinegret   

1 kg 159 zł 
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Sałata Nicejska z tuńczykiem 

1 kg 159 zł 

 
 

Capresse z mozarellą, pomidorami, pesto i świeżą bazylią  

1 kg 159 zł 

 
 

Sałata z grillowanym kurczakiem, grzankami i sosem czosnkowym 

1 kg 159 zł 

 
 

Sałata z suszonymi pomidorami i ziołowymi grzankami  

1 kg 159 zł 
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Sałata z pomarańczami, gruszką i pieczonym kurczakiem  

1 kg 159 zł 

 
 

Sałata z parmezanem i grillowanym boczkiem  

1 kg 159 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Sałatka z sera camembert z truskawkami (sezonowo)  

lub winogronami, roszponką i orzechami włoskimi  

1 kg 159 zł 

 
 

Sałata z grillowanym łososiem i warzywami  

1 kg 159 zł 
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Sałatki  tradycyjne 

 
 

Sałatka chłopska z ziemniakami,  

             ogórkiem, czerwoną cebulą, szczypiorkiem  

1 kg  159 zł  

 

Sałatka Hawajska z ananasem i szynką  

1 kg 159 zł 

 

 

Sałata Warszawska z szynką i serem Maasdamer 

1kg 159 zł 

 

 

Sałata Toskańska z kurczakiem grillowanym  

1 kg  159 zł 
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Sałatka z makaronu Tricolore z pepperoni,  

oliwkami i suszonymi pomidorami  

1 kg  159 zł 

 
 

 

Sałatka owocowa z syropem malinowym 1 kg  159 zł 

 
 

Na deser polecamy 

 

Babeczki z bitą śmietaną i owocami sezonowymi  

25 szt. 159 zł   

lub 35 szt. 169 zł 

  

 

Babeczki z musem czekoladowymi i orzechami  

25 szt. 159 zł   

lub 35 szt. 169 zł 
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Babeczki z kajmakiem i migdałami  

25 szt. 159 zł   

lub 35 szt. 169 zł 

 

 

 

Babeczki z miodowym toffi i wiórkami gorzkiej czekolady  

25 szt. 159 zł   

lub 35 szt. 169 zł 

 

 

 

Mix babeczek słodkich  25 szt. 159 zł lub 35 szt. 169 zł 

 

● z bitą śmietaną i owocami sezonowymi 

● z musem czekoladowym i orzechami 

● z kajmakiem i migdałami 

● z miodowym toffi i wiórkami mlecznej czekolady 

 

 

Świeże krojone owoce: melon, winogrona, ananas, kiwi  

1,5 kg 149 zł  

lub  2,5 kg 169 zł   
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Ruloniki naleśnikowo bananowe z musem orzechowym  

                                                                       25 szt. 199 zł 

 

 
Croissant  
• z konfiturami i miodem lipowym  10 szt. 149 zł 

 

 

 

Rożki francuskie z jabłkiem  

12 szt. 159 zł 

 

 
 
Trufelki koktajlowe mix  

30 szt. 159 zł   
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Kompozycja galanterii cukierniczej  

1kg  169 zł 

● mini pączki,  

● mini ptysie bankietowe, 

● mini eklerki 

 

 

 

 

Tradycyjna W-Z'ka   

• minimum 8 szt.                                       19  zł/szt. 

 

 

 

 

 

 

Kremówka lekka i puszysta  

• minimum 8 szt.                                            19  zł/szt. 

 

 

 

 

 

Sernik krakowski  

15 porcji 159 zł 
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Szara Reneta "Szarlotka" na kruchym spodzie  

15 porcji 159 zł  

 

 

Puszysty sernik domowy   

15 porcji 159 zł  

 

 

 

Kompozycja rolad biszkoptowych   

15 porcji 159 zł 

 

 

Ciasteczka francuskie ze śliwką 

1kg  159 zł  
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Muffiny czekoladowe  

12 szt. 149 zł  

 

Muffiny waniliowe  

12 szt. 149 zł  

 

 

 

Mini pączki  patera  

1 kg  159 zł 

 

 

 

 

Mini ptysie bankietowe patera  

1 kg  159 zł 

 

 

 

Mini eklerki  patera  

1 kg  159 zł 
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Panna cotta z musem owocowym 23 zł/szt.  

 

• minimum 12 szt. 247 zł 

 

 

 

 

Szaszłyki owocowe  

2 kg 189 zł  

 

 

Tiramisu z amaretto  

15 porcji 159 zł 

 

 

Kokosanki  

1 kg  159 zł 
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Tarta gruszkowa z cynamonem  

8 porcji  139 zł 

 

 

Tarta waniliowa  

8 porcji  139 zł 

 

 

Tarta jabłkowa  

8 porcji  139 zł 

 

 

Tarta wiśniowa  

8 porcji  139 zł 
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Torty okolicznościowe od 169 zł/ kg 

 

• cena jest ustalana w zależności od zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sałatka owocowa z syropem malinowym 1 kg  159 zł 

 

 

 

 

Wybór ciastek kruchych trzy rodzaje, delicje, wafelki 

                                                                   patera 0,5 kg 89 zł 

 

  

 


