
Wiejski cating dla Gości Rancza

...  i coś na slodko

Pierogi ruskie
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z mięsem
Krokiety
Gołąbki
Bigos
Fasolka po bretońskuFasolka po bretońsku
Naleśniki z serem

Orzechowiec
Cycki Janowickie
Sernik
Seromakowiec
Makowiec
Raffaello
SzarlotkaSzarlotka

Zespół Rancza dostarcza Catering przed przyjazdem Gości bezpośrednio do domków. 
Zamówienia należy składać co najmniej 2 dni przed przyjazem.

Minimalna wartość zamówienia to 200 zł.



Skby mlecznej naty!
MŁODA KRÓWKA - 29,99 zł/kg

klasyczny, półtwardy, dojrzewający, z mleka krowiego

SŁODKA POMARAŃCZA - 39,99 zł/kg
można wyczuć owoce, orzechy, a nawet karmel - zachwyca pomarańczowym kolorem

ORZECHOWIEC - 49,99 zł/kg
w stylu holenderskim z kawałkami orzechów włoskich, wyjątkowo delikatny w stylu holenderskim z kawałkami orzechów włoskich, wyjątkowo delikatny 

POHULANKA - 89,99 zł/kg
nieduży, wędzony zimnym owocowym dymem, serek z mleka krowiego

BIAŁA KÓZKA - 109,99 zł/kg
prawie idealnie biały, wytwarzany z rozmaitymi dodatkami ziołowymi i kwiatami

 

Czty pokenia pieczenia!
ŻYTNIAK NA ZAKWASIE - 9,99 zł/sztŻYTNIAK NA ZAKWASIE - 9,99 zł/szt

żytni, wypieczony, naturalny - ten sam od czterech pokoleń

CZOSNKOWY WIANEK - 9,99 zł/szt
niesamowicie intensywny, dostępny tylko w piątki

 

Dobro nod e Bcinka!
MIODY - 49,99 zł/szt

prawie kilo czystej natury szczelnie zamkniętej w słoiczkuprawie kilo czystej natury szczelnie zamkniętej w słoiczku



Mięsiwo na wiejską biesiadę!

PIERŚ Z KURNEJ PÓŁKI - 39,99 zł/kg
delikatny smak mięsa drobiowego, szczególnie uwielbianego przez najmłodszych 

INDYK NA PARZE - 49,99 zł/kg
szynka przyrządzana z piersi indyka - krucha i jednocześnie delikatna

SZYNKA GOSPODARZA - 59,99 zł/kg
naturalna szynka o bogatym, smakowitym aromacie mięsa z lekką nutą wędzenia

BOCZEK GOSPODARZA - 59,99 zł/kgBOCZEK GOSPODARZA - 59,99 zł/kg
peklowany, wędzony, a następnie pieczołowicie parzony swojski boczuś

POLĘDWICZKI SUDECKIE - 69,99 zł/kg
nieduże wieprzowe polędwiczki peklowane w naturalnych przyprawach 

SZYNKA Z SIEDLĘCINA - 79,99 zł/kg
szynka z doskonałej jakości mięsa wołowego od najlepszej polskiej krowy

KIEŁBASA KARKONOSKA - 49,99 zł/kg
wyborna kiełbasa wędzona w otuleniu dymu z drewna buku i jabłoniwyborna kiełbasa wędzona w otuleniu dymu z drewna buku i jabłoni

KIEŁBASA MYŚLIWEGO - 59,99 zł/kg
wieprzowa lekko wędzona kiełbasa, a następnie mocno suszona

ZAGRYZKI BIESIADNE - 59,99 zł/kg
wyborne mini kabanosy - nieodłączny składnik każdej biesiady

PASZTET Z INDYKA I GĘSINY - 39,99 zł/kg
połączenie indyka i gęsiny sprawia, że ma smak jakiego nie ma żaden inny pasztet

PASZTET Z KURCZAKA - 39,99 zł/kgPASZTET Z KURCZAKA - 39,99 zł/kg
wyjątkowo jedwabista miękkość, nietuzinkowy smak oraz naturalny aromat

IZERSKIE MAZIDŁO - 9,99 zł/szt
wyborne mazidło, które stanowi niezwykle prostą i smaczną przekąskę





!!

!

.By poczuc sie beauty!

Pomalovane to zaprzyjaźnione z Ranczem
profesjonalne studio kosmetyczne, 
które świadczy zabiegi dla Pań.
Manicure i pedicure wykonane
wyłącznie produktami Indigo
podczas sielskiego urlopu
i i to bez konieczności 
wychodzenia za próg
wiejskiego domku!

Manicure 89 zł
Pedicure 99 zł

666 525 306


