Świąteczne paczki
„Delikatesy Majer”

W tym roku proponujemy
dodatkowo wyjątkowe upominki.
Świąteczne paczki z Delikatesami Majer .
Wszystko przygotowywane przez naszych
kucharzy i barmanów
z najwyższą troską o jakość
oraz świąteczny design.
W dobie obostrzeń związanych z organizacja
przyjęć to ciekawa alternatywa do świątecznych
spotkań, lub jako dodatek do nich.

KONTAKT:
Sylwia Majnusz
600 086 467
sylwiamajnusz@hotelsilvia.pl

MAJER DELIKATESY
„SZYTE NA MIARĘ”
na życzenie przygotujemy paczki składające się
z naszych wyrobów: Majer Delikatesy.
Wszystko zapakowane w eleganckim
świątecznym klimacie Eko.
To produkty świąteczne, które z pewnością
nadadzą świętom dodatkowego smaku.
A w ofercie:
Adwokat naszej roboty
0,5l
38,00
Zakwas na barszcz
0,5l
14,00
Śledź korzenny
0,33kg 30,00
Pasztet pieczony
0,5kg 24,00
Dip żurawinowy
150g
12,00
Baleron
0,3kg 20,00
Chutney z rokitnikiem
150g
12,00
Piernik świąteczny ze śliwką 0,5kg 50,00
Włoska babka Panettone
400g 50,00
Syrop do herbaty naszej roboty 1l
25,00

MAJER TRÓJPAK
Nasz sztandarowy świąteczny prezent
- wyjątkowy trójpak piwny. To trzy
butelki piwa Majer 0,5l w limitowanej
świątecznej etykiecie.
Nasze piwo to niszowy, najwyższej jakości
produkt, który stanowić będzie oryginalny,
nietuzinkowy prezent dla Państwa
pracowników czy kontrahentów.
Na życzenie zaprojektujemy świąteczną
wersję etykiety z logotypem firmy czy
indywidualnie ułożonymi życzeniami
świątecznymi.
Całość zapakowana w elegancki
świąteczny kartonik
z poręcznym uchwytem.
Cena: 33 zł

KONTAKT:
Sylwia Majnusz
600 086 467
sylwiamajnusz@hotelsilvia.pl

PIWO MAJER
W eleganckiej butelce z oryginalnym
zamknięciem i świąteczną etykietą
-Piwo Majer może stanowić dodatek do paczek
świątecznych, lub być samodzielnym,
oryginalnym prezentem.
Na życzenie zaprojektujemy świąteczną wersję
etykiety z logotypem Państwa firmy
czy indywidualnie ułożonymi życzeniami
świątecznymi.
Piwo 0,5l: 8,00 zł
Piwo 0,75l: 18,00 zł
KONTAKT:
Sylwia Majnusz
600 086 467
sylwiamajnusz@hotelsilvia.pl

ORAZ...
To nie koniec naszej oferty paczek.
Na życzenie realizujemy również inne upominki.
Doceniamy ręczną pracę oraz ekologiczne
produkty i lokalnych dostawców. Chętnie
współpracujemy z rzemieślniczymi, polskimi
manufakturami. Dbamy o to, aby każdy nasz
gość zalazł w ofercie coś dla siebie między
innymi takie jak:
Herbata Wasyl,
Miody od lokalnego pszczelarza,
Wina z polskich winnic itp.
(wartość niniejszych produktów zależy
od zakupionej ilości stąd też ich ofertę
przedstawimy na Państwa życzenie)

KONTAKT:
Sylwia Majnusz
600 086 467
sylwiamajnusz@hotelsilvia.pl

MAJER DELIKATESY
„ŚWIĄTECZNY CATERING”
To kolejna odsłona naszych paczek. Świąteczne wyroby na wigilijny stół to ciekawy,
praktyczny prezent. To nie tylko pyszne wigilijne dania przygotowywane przez
naszych kucharzy, to czas darowany każdej zabieganej przed świętami gospodyni.
Wszystkie proponowane dania pakowane są próżniowo w eleganckim świątecznym
klimacie. Przy każdym daniu znajdziecie Państwo informację jak prawidłowo je
podgrzać lub podpiec.
Ze względy na to że wszystkie produkty są świeże polecamy odbiór paczek między
22- 24.12.20. do godziny 14.00
Paczkę komponujecie Państwo sami według uznania,
wybierając z następujących dań:
Zupa grzybowa z łazankami
250ml
Barszcz z uszkami
200ml/ 8szt
Zupa rybna z pomidorami
250ml
Udko z kaczki w grzańcu
1szt
Polędwiczki wieprzowe
/ sos grzybowy
170g
Karp panierowany
170g
Filet z łososia marynowany
w limonce i kolendrze
180g
Pieczona kaczka faszerowana jabłkami/
czerwona kapusta z żurawiną/ kluski
( zestaw dla 4 osób)
Gęś faszerowana kaszą i podrobami
/ buraki z wędzoną śliwką
( zestaw dla 6 osób)

15,00
14,00
16,00
18,00
20,00
18,00
24,00

140,00

Pierogi z kapustą i grzybami
5 szt
Kluski śląskie
8 szt
Ziemniaki gratin
160g
Kapusta z grochem
150g
Kapusta z grzybami
150g
Buraki z malinami i wędzoną śliwką 150g
Kapusta czerwona z żurawiną
150g
Pasztet z żurawiną
0,5kg
Robione przez nas wędliny:
Baleron
0,5kg
Schab ze śliwką
0,5kg
Pieczony indyk z ziołami
0,5kg
Makówki
Kompot z suszu
Tiramisu korzenne z piernikiem

200,00

Dania zamarynowane, zawekowane do samodzielnego odpieczenia

12,00
7,00
7,00
7,00
8,00
7,00
8,00
24,00
30,00
20,00
18,00

MAJER VOUCHER
ŚWIĄTECZNY
Jeżeli chcecie Państwo podarować wyjątkowy
upominek swoim pracownikom i w ten sposób
docenić ich starania oraz ciężką pracę,
voucher będzie doskonałą formą docenienia
codziennego trudu pracowników lub
oryginalnym podziękowaniem za całoroczną
współpracę dla kluczowych Kontrahentów.
Jeśli z przyczyn zwiększających się obostrzeń
nie możecie Państwo zorganizować przyjęcia
firmowego w tradycyjny sposób świąteczny
voucher pozwoli na spotkanie w mniejszym
gronie.
Projekt voucherów wykonamy zgodnie z
uwagami i propozycjami, uwzględniając logo
firmy oraz życzenia świąteczne.
Wartość vouchera ustalacie Państwo sami.

