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Catering na Wielkanoc 
 

 

 
Zamówienia można składać pod numerami telefonów: 

54 233 05 55 oraz 785 800 000 
lub drogą mailową pod adresem: hotel@portofino.com.pl 

 

mailto:hotel@portofino.com.pl
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Zapewniamy BEZPIECZEŃSTWO, 
KOMFORT oraz DOSTĘPNOŚĆ 
 
Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. 

Przygotowaliśmy propozycję menu z tej okazji, istnieje również możliwość 
przygotowania indywidualnej oferty. 

 
Dania dowozimy w hermetycznych zgrzewanych 
folią profesjonalnych opakowaniach firmy DUNI 

 

Oferujemy możliwość płatności online przelewy 24, kartą płatniczą lub gotówką. 

Zamówienia realizujemy na umówioną godzinę. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź Menu 
↓ 



  

 
 
 

 
 
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek   T: 785 800 000 | 54 233 05 55 E: hotel@portofino.com.pl PORTOFINO.COM.PL 
 

Menu 

 
Dania na ciepło 
 

Żurek Wielkanocny z jajkami przepiórczymi 12 zł/300ml 

Karkówka w sosie grzybowym 14 zł/100g 

Roladki z kurczaka z pomidorami i mozzarellą 14 zł/100g 

Schab faszerowany szynką i serem  14 zł/100g 

Wołowina duszona w czerwonym winie 20 zł/100g 

Polędwiczki z dorsza ze szpinakiem i szparagami 20 zł/100g 

Canneloni ze szpinakiem i pieczarkami w sosie śmietanowym 12 zł/100g 

Ravioli z cukinią, ciecierzycą i borowikami 15 zł/100g 

Cielęcina w sosie borowikowym 26 zł/100g 

Łosoś z młodym szpinakiem 26 zł/100g 

Świeża dorada w całości z grilla (możliwość filetowania) 79 zł/szt. (600g) 

Kolekcja grillowanych owoców morza 
Grillowane krewetki w specjalnej marynacie, kalmary w chrupiącym cieście, 
małże, ośmiorniczki, kalmary z grilla, pieczywo czosnkowe 

149 zł/duża 

87 zł/mała 
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Dania na zimno 
 

Jajka przepiórcze „czerwone” z farszem z łososia 5 zł/szt. 

Jajka przepiórcze „zielone” z farszem pieczarkowym 5 zł/szt. 

Jajka faszerowane pastą warzywną 4 zł/szt. 

Paszteciki z grzybami 3 zł/szt. 

Pieczona karkówka ze śliwką 12 zł/100g 

Pieczony schab wieprzowy 14 zł/100g 

Pieczona polędwiczka wieprzowa 15 zł/100g 

Pieczona polędwica wołowa z ziołami 35 zł/100g 

Szparagi w szynce 20 zł/10 szt. 

Rolada szpinakowa z łososiem 26 zł/100g 

Tatar z polędwicy wołowej z marynowanymi borowikami 35 zł/100g 

Sałatka jarzynowa w szynce 4 zł/szt. 

Łosoś w galarecie z warzywami 26 zł/100g 

Mini kanapki 
- z szynką parmeńską i orzechami 
- z łososiem i kaparami 
- z kurczakiem i sałatą 

70 zł/28 szt. (taca) 

Sushi (zestaw - 34 szt.) 
- Maki z krewetkami w tempurze (6 szt.) 
- California maki z wędzonym łososiem unagi (6 szt.) 
- Futomaki z tuńczykiem, awokado i papryką (10 szt.) 
- Futomaki z łososiem, rzepą marynowaną i rukolą (10 szt.) 
- Nigiri z krewetkami (2 szt.) 

99 zł 

Pieczywo własnego wypieku 3 zł/100g 
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Desery 
Możliwość zamówienia również na porcje 100g 

Babka Wielkanocna (gotowana) 40 zł/szt. (~800g) 

Tarta czekoladowo-pomarańczowa 45 zł/szt. (~600g) 

Torcik tiramisu 90 zł/szt. (~ 1kg) 

 


