
 

 
KRAK-FOOD Usługi  Gastronomiczne Marcin Sroka  

ul.  Grota Roweckiego 29/19   30-348 Kraków e-mail :  
catering@krak-food.pl  

tel .  kom.  668 –  345 -761 
 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy ofertę 
z tradycyjnymi świątecznymi daniami. 

 
Zamówienia składać mogą Państwo: 
- telefonicznie pod nr. tel.: 668-345-761,  
- poprzez e-mail: catering@krak-food.pl  
- poprzez platformę www.Ukolejarzy.papu.io 
 
Zamówienia przyjmujemy do 07.04.2020 r. włącznie. 

 
W tym trudnym czasie, aby Państwo mogli pozostać bezpiecznie 
z rodziną nasi kierowcy będą dostarczać zamówienia pod wskazany adres 
w dniach: 
- 10.04.2020 r. w godzinach 17:00-20:00  
- 11.04.2020r. w godzinach od 10:00-16:00. 
 
Istnieje również możliwość odbioru osobistego w naszej jadłodajni przy 
ulicy św. Filipa 6. 

 
Minimalna kwota zamówienia to 50 zł.  

Dowóz na terenie Krakowa jest gratis. 
 

 
COŚ NA ZIMNO 

 
1. Galantyny drobiowe i wieprzowe(roladki mięsne)…….12,00 zł/200g 
2. Schab ze śliwką i maj……………………………………………......13,20 zł/200g 
3. Pieczona karkówka……… ………………………………………….14,40 zł/200g 
4. Świąteczny pasztet………… ………………………………………..10,00 zł/200g 

 
SOSY DO MIĘS 

 
1. Sos tatarski………………………………………………………………..7,00 zł/100g 
2. Sos żurawinowy………………………………………………………...6,00 zł/100g 
3. Chrzanowy………………………………………………………………...6,50 zł/100g 

 
JAJA FASZEROWANE Z (MIN. 10 SZT) 

 
1. Szczypiorkiem...……….………… ……………………...……………..2,50 zł/szt 
2. Łososiem wędzonym…………………………… ………….……..…3,00 zł/szt 
3. Pieczarkami………………   ………………………………………….....2,50 zł/szt  
4. Suszonymi pomidorami, fetą i szpinakiem…………  ……...3,00 zł/szt 

 
SAŁATKI 

 
1. Tradycyjna sałatka jarzynowa……………………………………6,00 zł/200g 
2. Sałatka z wędzonego kurczaka, selera konserwowego 

i majonezu…………………………………………………………………7,00 zł/200g 
3. Sałatka z kaszy kuskus i warzyw…………………………………6,00 zł/200g 
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CIEPŁE DANIA 
 

ZUPY 
 

1. Żurek świąteczny z chrzanem i białą kiełbasą…..…………25,00 zł/1l 
2. Krem chrzanowy z ziemniaczaną słomką……… …………..15,00 zł/1l 
3. Krem z białych warzyw z prażonymi ziarnami …………..15,00 zł/1l 

 
DANIA MIĘSNE 

1. Rolada z indyka z grzybami i śliwka suszoną w sosie 
śliwkowym…………………………………………………………..26,00 zł/1 porcja 

2. Polędwiczka wieprzowa w sosie żurawinowym……22,00 zł/1 porcja 
3. Połówka kaczki z sosem z czarnej porzeczki…………41,00 zł/1 porcja 
4. Pierś z kurczaka z konfiturą z gruszek, miodu i musztardy 

francuskiej……………................................................................24,00 zł/1 porcja 
 

DANIA Z RYB 
 

1. Filet z sandacza z sosem kurkowym……………………. 30,00 zł/1 porcja 
2. Łosoś w sosie cytrynowym…………………………………..27,00 zł/1 porcja 
3. Szczupak w plastrach cukinii………………………………..27,00  zł/1porcja 

 
SŁODKOŚCI 

 
1. Mazurek……………………………………………………………….23,00 zł/kg 
2. Sernik………………………………………………………………..…25,00 zł/kg 
3. Szarlotka…………………………………………………………..….22,00 zł/kg 
4. Rolada makowa……………………………………………….…...30,00 zł/kg 

 
 
 


