
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Cateringowa PANKOWSKI Bogusław Pankowski 
Ul. Fordońska 430 
85-790 Bydgoszcz 

 

Zapraszam do kontaktu: 
602559331 

e-mail: biuro@pankowski.com.pl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zakąski: 

Mięsa: 
 Rolada z kurczaka ze szpinakiem i fetą  

 Rolada z polędwicy wieprzowej ze szpinakiem 

fetą i suszonymi pomidorami muśnięta galaretą  

 Karkówka z owocem suszonym w galarecie 

 Schab po farmersku 

 Polędwica w sosie francuskim 

 Polędwica po angielsku z kremem chrzanowym 

 Szynka po rusku 

 Szparagi w szynce 

 Befsztyk tatarski z dodatkami 

 Rolada drobiowa z żurawiną muśnięta 

sosem pomarańczowym 

 Zwijaniec z szynki, nadziewany wędzonym  

twarożkiem z sałatą rzymską 

 Galaretka drobiowa 

 Rolada nicejska w galarecie 

 Schab w ziołach z morelą w galarecie 

 

Ryby: 
 Łosoś wędzony ze szparagami i oliwkami z musem cytry. 

 Łosoś w galarecie 

 Pstrąg w galarecie 

 Tatar z łososia z dodatkami 

 Śledź po japońsku 

 Ryba po grecku (dorsz) 
 

Drobne przekąski: 
 Nadziewane tartaletki na kruchym cieście 

 Roladki z tortilli  

 Tartinka 

 Kanapka dekoracyjna 

 Koreczki serowe 

 Deska serów  

 Deska smacznych mięs: 

/karkówka,  polędwica wieprzowa, schab/ 

 

Zupy: 
 Borowikowa z groszkiem ptysiowym 

 Consome Royal (rosół z mięsem) 

 Barszcz czysty z pasztecikiem 

 Żurek Kujawski z białą kiełbasą 

 Krem ze szparagów 

 Zupa gulaszowa 

 Pomidorowa z makaronem 

 Zupa grochowa z wędzonką 

- verte -  

 

porc 140g 

 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 120g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 130g 

 

porc 120g 

 

porc./1 szt. 

porc./1 szt. 
porc 140g 

porc./140g 

 

 

 8,00 zł 

  

 9,00 zł 

 9,00 zł 

 7,00 zł 

 7,00 zł 

 8,00 zł 

 8,00 zł 

 8,00zł 

10,00zł  

 

 7,00 zł 

 

 8,00 zł 

4,00 zł 

9.00 zł 

8.00zł 

 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 130g 

porc 145g 

porc 140g 

 

  12,00 zł 

 12,00 zł 

 9,00 zł 

 12,00 zł 

10,00 zł 

8,50 zł 

            szt. 

porc./2szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

porc 400g 

 

porc 400g 

 

 6,00 zł 

 8,00 zł 

 3,00 zł 

 4,00 zł 

 3,00 zł 

40,00zł 

 

35,00zł 

 

porc 300ml 

porc 300ml 

porc 300ml 

porc 300ml 

porc 300ml 

porc 300ml 

porc 300ml 
porc 300ml 

 

9,00 zł 

 9,00 zł 

 8,50 zł 

 9,00 zł 

 9,00 zł 

 9,00 zł 

 7,00 zł 

7,00 zł 
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Firma Cateringowa PANKOWSKI Bogusław Pankowski 
Ul. Fordońska 430 
85-790 Bydgoszcz 

 

Zapraszam do kontaktu: 
  Tel. 602559331 

e-mail: biuro@pankowski.com.pl 
 
 

 

 

 

 

 

Dania na ciepło bez dodatków: 

Mięsa: 
 Kaczka pieczona faszerowana 

 Boeuf strogonow 

 Kurczak z grzybami 

 Zraz zawijany – z karkówki 

 Schab z kapustą i grzybami 

 Eskalop garnie 

 Polędwica Camembert w sosie z kurkami 

 Kotlet de volaille 

 Kotlet dukatowy z piersi kurczaka 

 Polędwiczki drobiowe w sosie carbonara 

 Befsztyk Pani Walewska z pol. wieprz. 

 Filet drobiowy w płatkach migdałowych 

 Kotlet słoneczny z brzoskwinią i serem 

 Schab farmerski w sosie grzybowym 

 Gołąbki 

 Udko pieczone z warzywami 

 Rogal schabowy faszerowany cebulką i pieczarkami 

Ryby: 
 Filet z łososia norweskiego piecz. w ziołach 

 Filet z pstrąga saute z cebulką i pietruszką 

 Filet z dorsza saute 

Coś na ząb: 
 Panierowany ser camembert polany żurawiną 

 Pieczarki faszerowane mięsem z żółtym serem 

        i sosem pomidorowym 

        Grilowana fasolka szparagowa, otulona  wędzonym  

        boczkiem 

 

Dania mączne /własnej produkcji – ręcznie lepione/: 

 Pierogi z kapustą i grzybami 

 Pierogi ze szpinakiem, susz. pomidorami 

 Pierogi ruskie z cebulką 

Sałatki: 
 Grecka ( Salata logowa, papryka kolorowa, oliwki , fety oraz jogurtu) 

 Ziemniaczana (ziemniaki, rzodkiewka, szczypiorek. jogurt, ogórek konserwowy) 

 Firmowa (makaron ryżowy, szynka, św. ogórek, kukurydza. ,rzodkiewki, majonez) 

 Z kurczakiem grillowanym (sałata lod, ogórek św, papryka, kurcz.grill) 

 Finezja Smaku (kurczak wędzony, cebula kons, czosnek kons, seler kons, sałata lodowa, kukurydza, majonez) 

 Z kurczakiem curry( seler naciowy, kurczak, kukurydza, ananas, majone} 

 Migdałowa (kurcz. got, ryż, ananas, winogrono, majonez, jogu, rodzynki, migdały) 
 

Świadczymy usługi w zakresie: 

 organizacji imprez:  okolicznościowych, cateringowych, przyjęć, bankietów, spotkań rodzinnych; 

 zapewniamy:  zastawę stołową, wystrój, wykwalifikowaną obsługę kelnerską, profesjonalnych 

kucharzy i co najważniejsze doświadczenie. 

Swoim klientom gwarantujemy pełny komfort, gdyż zamówienia realizujemy „przez telefon”, e-maila. 

Zapewniamy  dostawę pod wskazany adres ( przy zamówieniu powyżej 200,00 zł) na terenie Bydgoszczy 

Dowóz: Fordon bezpłatnie; I strefa 15, 00zł; II strefa 20,00 zł poza miasto od 25 zł                                   

Wybór jednorazowo min. 5 porc z danego asortymentu oraz min. 1 kg.  

 

Oferta ważna od 01.01.2020r.                
 

 
 

w całości 

porc 300g 

porc 300g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc. 150g/3szt. 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

porc 140g 

szt. 

szt.  

porc 140g 

 

 

 

130 g 

100,00 zł 

12,00 zł 

 12,00 zł 

12,00 zł 

   12,00 zł 

 15,00 zł 

17,00 zł 

11,00 zł 

12,00 zł 

13,00 zł 

 16,00 zł 

14,00 zł 

   14,00 zł 

   14,00 zł 

    9,00 zł  

    9,00 zł 

  15,00 zł 

 

 

 

porc 120g 

porc 120g 

porc 120g 

18,00 zł 

16,00 zł 

16,00 zł  

 

szt. 

 

szt. 

porc  120g 

 

15,00 zł 

 

8,00 zł  

10,00zł 

 

porc 300g 

porc 300g 

porc 300g 

 

16,00 zł 

16,00 zł  

16,00 zł 

 

Wszystkie 

30,00 zł/kg 

 

mailto:biuro@pankowski.com.pl

