
Catering 



Tysiące zadowolonych Gości zmotywowało nas do stworzenia hiszpańskiego cateringu.
Teraz możecie zaprosić nas do siebie, abyśmy zorganizowali Wam wyjątkowe spotkanie. 

 
W Sobremesie znajdziecie catering oparty na nowatorskich połączeniach smakowych. 

Nasze przystawki serwowane są w formie tapas, niewielkich przekąsek znanych 
z hiszpańskich barów - idealne na spotkanie firmowe lub w gronie przyjaciół. 

 
Dodatkowo oferujemy wyselekcjonowaną kartę hiszpańskich win i wyjątkowych koktajli. 

Jesteśmy w stanie zapewnić Wam oprawę kameralnych uroczystości firmowych 
i rodzinnych jak i większych wydarzeń.

 
Skontaktuj się z nami, pomożemy w ułożeniu idealnego menu. 

 
 



 
 

OFERTA CATERINGOWA 130 ZŁ BRUTTO/OS
 

 
 

PRIMEROS PLATOS
 

Aceitunas Asadas 
Pieczone oliwki, oliwa rozmarynowa, cytrusy, konfitowany czosnek 

 
Tortilla Española 
Hiszpański omlet 

 
 Konfitowane ziemniaki, cebula duszona w oliwie, aioli klasyczne

 
 Plato de queso y embutido 

Deska serów i wędlin, pieczywo, tomaca 
 

Ensalada Pipirana 
Hiszpańska sałatka Pipirana z oliwkami i płatkami sera Manchego

 
 

PINCHOS
hiszpańskie kanapeczki z dodatkami

 
- Szynka Serrano, aioli z pieprzem Espelette, papryczka Padrón, czarne oliwki

 
- Grillowany kozi ser, wytrawny dżem truskawkowy, piklowana cebula, karmelizowane jabłka

 

ROLLITOS
 

Rollitos con Berenjena
 Plastry grillowanego bakłażana faszerowane kozim serem z salsą verde i pestkami granatu

 
Rollitos de Salmon y calabacin

Łosoś marynowany, cukinia, cieciorka
 
 

TAPAS
 

Croquetas de Pato
Krokiety z kaczki confit ze śliwkowym żelem i marynowaną śliwką 

 
Pappas Arrugadas 

Młode ziemniaczki gotowane w soli morskiej, wodorosty, Sos Mojo Rojo, Sos Mojo Verde, aioli 
 
 

POSTRE
 

Pastel de chocolate
 Brownie czekoladowe z sezonowymi owocami i słonym karmelem

 



OFERTA CATERINGOWA 170 ZŁ BRUTTO/OS 
 

PRIMEROS PLATOS
Aceitunas Asadas 

Pieczone oliwki, oliwa rozmarynowa, cytrusy, konfitowany czosnek 
 

Tortilla Española 
Hiszpański omlet 

Konfitowane ziemniaki, cebula duszona w oliwie, aioli klasyczne
 

Plato de queso y embutido 
 Deska serów i wędlin, pieczywo, tomaca 

 
Salmon marinado en citricos

 Łosoś marynowany w cytrusach, koper włoski, cząstki cytrusów, oliwa koperkowa
 

Ensalada de temporada
 Sałata z rukoli podawana z pieczonym batatem i burakiem, figą, pomarańczą, 

 orzechami oraz dressingiem cherry 
 

PINCHOS
hiszpańskie kanapeczki z dodatkami

- Szynka Serrano, aioli z pieprzem Espelette, papryczka Padrón, czarne oliwki
 

- Grillowany kozi ser, wytrawny dżem truskawkowy, piklowana cebula, karmelizowane
jabłka

 
- Krewetka blanszowana, dżem paprykowy, aioli krewetkowe, pomidorek cherry, czarne

oliwki, szpinak, aioli 
 

COCA
Hiszpański podpłomyk

 
Cerdo Tirrado  

Szarpana łopatka wieprzowa, avocado, sos Sakari, Espelette aioli 
 

Calcotada (V) 
Palone młode pory, sos Romesco, migdały, prażone pory, aioli kaparowe

 

TAPAS
Croquetas de Pato

Krokiety z kaczki confit ze śliwkowym żelem i marynowaną śliwką 
 

Albondigas de Condero
 Pulpety jagnięce gotowane w aromatycznym sosie pomidorowym z ziołami

 
Morcilla assada

Pieczona kaszanka z Burgos z krokietem z koziego sera, dżemem z buraka i prażonymi
orzechami 

 

POSTRE
Crema Catalana

lawendowy krem kataloński z pomarańczą, musem malinowym i białą czekoladą 
 

Pastel de chocolate
 Brownie czekoladowe z sezonowymi owocami i słonym karmelem

 
 



OFERTA CATERINGOWA 210 ZŁ BRUTTO/OS 
 

PRIMEROS PLATOS
 

Aceitunas Asadas 
Pieczone oliwki, oliwa rozmarynowa, cytrusy, konfitowany czosnek 

 
Tortilla Española 
Hiszpański omlet 

 Konfitowane ziemniaki, cebula duszona w oliwie, aioli klasyczne
 

Plato de queso y embutido 
Deska serów i wędlin, pieczywo, tomaca 

 
Mejillones en Escabeche

Marynowane małże, macerowane warzywa, tomate frito, ocet sherry, piklowana cebula,
 tostada z chleba na zakwasie 

 
Salmon marinado en citricos

Łosoś marynowany w cytrusach, koper włoski, cząstki cytrusów, oliwa koperkowa
 

Ensalada de temporada
 Sałata z rukoli podawana z pieczonym batatem i burakiem, figą, pomarańczą, 

 orzechami oraz dressingiem cherry
 

Morcilla con manzanas
Hiszpańska kaszanka, orzechy, prażone jabłka, pesto ziołowe

 
 

PINCHOS
hiszpańskie kanapeczki z dodatkami

 
- Szynka Serrano, aioli z pieprzem Espelette, papryczka Padrón, czarne oliwki

 
- Grillowany kozi ser, wytrawny dżem truskawkowy, piklowana cebula, karmelizowane jabłka

 
- Krewetka blanszowana, dżem paprykowy, aioli krewetkowe, pomidorek cherry, czarne

oliwki, szpinak, aioli 
 

 - Chorizo, ser Manchego, suszone pomidory, kapary

 
 



 
 
 
 

COCA
Hiszpański podpłomyk

 
Cerdo Tirrado  

Szarpana łopatka wieprzowa, avocado, sos Sakari, Espelette aioli 
 

Calcotada (V) 
Palone młode pory, sos Romesco, migdały, prażone pory, aioli kaparowe

 
 
 

TAPAS
 

Croquetas de Pato
Krokiety z kaczki confit ze śliwkowym żelem i marynowaną śliwką 

 
Albondigas de Condero

 Pulpety jagnięce gotowane w aromatycznym sosie pomidorowym z ziołami
 

Morcilla assada
Pieczona kaszanka z Burgos z krokietem z koziego sera, dżemem z buraka i prażonymi

orzechami 
 
 

POSTRE
 

Crema Catalana
lawendowy krem kataloński z pomarańczą, musem malinowym i białą czekoladą 

 
Pastel de chocolate

 Brownie czekoladowe z sezonowymi owocami i słonym karmelem
 
 
 

 



Dodatkowe informacje
- cena nie zawiera obsługi kelnerskiej oraz wypożyczenia zastawy stołowej;

- catering serwujemy na jednorazowych, ekologicznych naczyniach;
- istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu cateringowego;

- dostawa od 510 pln + koszt transportu

 
Forma płatności

- ostatecznym potwierdzeniem cateringu jest wpłata 
zadatku w wysokości 40% kwoty wynikającej z ustalonego menu;

- w przypadku nie wpłynięcia zadatku w ustalonym terminie, catering 
uważamy za nieważny;

- pozostała kwota zostanie uregulowana gotówką lub kartą podczas odbioru;
- w przypadku rezygnacji na 6 dni przed planowaną usługą, 

zadatek zostanie zatrzymany w całości;

 
Uwagi

- w przypadku ofert przesłanych na 3 miesiące przed datą wydarzenia, 
ceny dań i napojów mogą ulec niewielkim korektom;

 
Pragnę również zaznaczyć, iż jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie

 z Państwa strony,a także podkreślić, że do każdego Gościa podchodzimy
indywidualnie. 

Dołożymy wszelkich starań aby nasza oferta sprostała Państwa oczekiwaniom. 
 

Na wypadek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 
 



 SOBREMESA KOSZYKI SP. Z O.O.
ul. Francuska 24/1
03-906 Warszawa
NIP: 1132899570

Nr rachunku: 76 1090 2590 0000 0001 3205 8309

SOBREMESA BROWARY SP. Z O. O.
UL. FRANCUSKA 24/2
03-906 WARSZAWA

NIP: 113 301 00 50
Nr rachunku: 03 1090 0088 0000 0001 4689 6667


