
IMIĘ I NAZWISKO LUB NICK ………………………………………………………...……………………………………………………………………

NUMER TELEFONU DO KONTAKTU……………………………………..……..………………………………………..………………………………

ADRES MAIL DO KONTAKTU………………………………………………………………………………………………………………………………

PREFEROWANA DATA ODBIORU ZAMÓWIENIA …………..………/04/2023   /DO POTWIERDZENIA/

PREFEROWANA GODZINA ODBIORU ZAMÓWIENIA ………………………………/ DO POTWIERDZENIA/

PRZYSTAWKI

1. Galaretka z kurczaka zagrodowego   (min 0,5 kg lub wielokrotność) ilość w kg …………………………… x 56,00 zł

2. Jajka ekologiczne faszerowane pastami (porcja = 1/2 szt.)

- z wędzonego pstrąga ilość porcji ……………………………   x 4,90 zł

– z pieczarkami ilość porcji ……………………………   x 4,90 zł

- z oscypkiem ilość porcji ……………………………   x 4,90 zł

- po polsku ilość porcji ……………………………   x 4,90 zł

3. Sandacz faszerowany w galarecie                      ILOŚĆ PORCJI ……….. x 18,00 zł w pojemniku na półmisku jednoraz.

4. Indyk w maladze                                             ILOŚĆ PORCJI ……….. x 22,00 zł w pojemniku na półmisku jednoraz.

5. Schab po warszawsku w galarecie              ILOŚĆ PORCJI ……….. x 23,00 zł w pojemniku na półmisku jednoraz.

6. Tatar z wędzonego łososia     ILOŚĆ PORCJI ……….. x 24,00 zł

MIĘSA PIECZONE  (min. 0,25 kg lub wielokrotność)

7. Pate z drobiowych wątróbek z konfiturą z czerwonej cebuli ilość w szt …………………………… x 16,00 zł

8. ilość w kg …………………………… x 98,00 zł

9. ilość w kg …………………………… x 115,00 zł

10. ilość w kg …………………………… x 98,00 zł

11.
ilość w kg …………………………… x 102,00 zł

12. Karkówka pieczona ilość w kg …………………………… x 120,00 zł

13. Pasztet tradycyjny                                                                                                                         ilość w kg …………………………… x 87,00 zł

14. ilość w kg …………………………… x 87,00 zł

15. Pasztet z żurawinami                                                                                                                      ilość w kg …………………………… x 87,00 zł

16. Pasztet z królika ilość w kg …………………………… x 129,00 zł

DODATKI DO MIĘS (min. 0,25 kg lub wielokrotność)

17. ilość w kg …………………………… x 47,00 zł

18. Sos chrzanowy (dodatek do ryb, pasztetów i mięs na zimno)                                                                         ilość w kg …………………………… x 47,00 zł

19. Ćwikła z chrzanem (dodatek do pasztetów i mięs na zimno)           ilość w kg …………………………… x 44,00 zł

SAŁATKI  (minimalna wielkość zamówienia 0,25 kg lub wielokrotność, z wyjątkiem poz.21)

20. Sałatka jarzynowa (wegetariańska)                                                                                                                          ilość w kg …………………………… x 42,00 zł

21. Sałatka jarzynowa z oliwą z oliwek (wegetariańska)                                                                                                                ilość w kg …………………………… x 42,00 zł

22. Sałatka z tuńczykiem pod pierzynką (układana warstwami)                                                         ilość w kg …………………………… x 74,00 zł

23.

ilość w kg …………………………… x 55,00 zł

24. Sałatka ananasowa ilość w kg …………………………… x 69 ,00 zł

25. ilość sztuk …………………………… x 32,00 zł

Pasztet z borowikami

 (minimalna wielkość zamówienia 0,25 kg lub wielokrotność)

 (minimalna wielkość zamówienia 0,25 kg lub wielokrotność)

Sałatka z ciecierzycy z pestkami słonecznika, kiełkami  i suszonymi pomidorami 
(wegańska)  

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
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Sałatka z kozim serem i owocami granatu (misa 1000 ml/2 os.)

(opakowanie zaznacz krzyżykiem)

(opakowanie zaznacz krzyżykiem)

(opakowanie zaznacz krzyżykiem)

(opakowanie zaznacz krzyżykiem)

Boczek pieczony  (0,25 kg - krojone, powyżej w kawałku)                                                                                                                            

Indyk pieczony  (0,25 kg-  krojone, powyżej w kawałku)                        

Schab pieczony  (0,25 kg - krojone, powyżej w kawałku)                                                                                                                   

Sos tatarski (dodatek do ryb, pasztetów i mięs na zimno)                                                                                                                             

Schab pieczony  ze śliwkami i morelami (0,25 kg - krojone, 
powyżej w kawałku)                                                                                                                   

 (minimalna wielkość zamówienia 0,25 kg lub wielokrotność)



ŚLEDZIE (minimalna wielkość zamówienia 0,25 kg lub wielokrotność)

26. Śledzie w oleju                                                                                                                                  ilość w kg …………………………… x 48,00 zł

27. Śledzie w oleju z podgrzybkami                                                                                                                                 ilość w kg …………………………… x 55,00 zł

28. Śledzie w śmietanie ilość w kg …………………………… x 48,00 zł

29. Śledzie z marynowanymi śliwkami ilość w kg …………………………… x 63,00 zł

30. Śledzie w sosie tatarskim                          ilość w kg …………………………… x 55,00 zł

DANIA GORĄCE

31. ilość w kg …………………………… x 29,00 zł

32. ilość w kg …………………………… x 29,00 zł

33. Barszcz czerwony (min. 0,5 kg lub wielokrotność) ilość w kg …………………………… x 19,00 zł

34. Uszka z mięsem (min.0,25 kg lub wielokrotność) 1 kg = ok.100 sztuk. ilość w kg …………………………… x 68,00 zł

35. ilość w kg …………………………… x 56,00 zł

36. ilość w kg …………………………… x 76,00 zł

37. ilość w kg …………………………… x 76,00 zł

38. ilość sztuk …………………………… x 69,00 zł

39. ilość w kg …………………………… x 105,00 zł

40. ilość sztuk …………………………… x 19,90 zł

41. ilość pocji …………………………… x 18,90 zł

42. ilość porcji …………………………… x 18,90 zł

43. ilość w kg …………………………… x 64,00 zł

44. Pierogi z mięsem  (min. 0,5 kg lub wielokrotność) ilość w kg …………………………… x 51,00 zł

45. Pierogi ukraińskie /twaróg, ziemniaki, cebula/ (min. 0,5 kg lub wielokrotność) ilość w kg …………………………… x 50,00 zł

46. Pierogi ze szpinakiem i pieczarkami  (min. 0,5 kg lub wielokrotność) ilość w kg …………………………… x 50,00 zł

CIEPŁE DODATKI (min. 0,5 kg lub wielokrotność 0,25 kg)

47. Buraki zasmażane ilość w kg …………………………… x 32,00 zł

48. Kapusta modra duszona ilość w kg …………………………… x 36,00 zł

49. Kluski śląskie                                                                                                                                     ilość w kg …………………………… x 26,00 zł

50. Kopytka                                                                                                                                                 ilość w kg …………………………… x 26,00 zł

CIASTA 

51. Mazurek czekoladowy ilość sztuk …………………………… x 66,00 zł

52. ilość sztuk …………………………… x 66,00 zł

53. ilość sztuk …………………………… x 66,00 zł

54. Pascha (min. 0,5 kg lub wielokrotność) ilość w kg …………………………… x 89,00 zł

53. ilość w kg …………………………… x 59,00 zł

53. Babka drożdżowa z bakaliami ilość sztuk …………………………… x 39,00 zł

Rolada z indyka faszerowana szpinakiem w sosie cytrynowym

Polędwiczki wieprzowe w sosie z grzybami leśnymi

Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonym pieprzem

Bigos z różnymi rodzajami mięs, suszonymi śliwkami i czerwonym winem

(min.1 szt. = ok. 0,50 kg lub wielokrotność)
Udziec indyczy (pieczony w całości, bez kości)                                                             

Kiełbasa biała parzona (min. 0,30 kg lub wielokrotność 0,15 kg)

Kiełbasa biała pieczona (min. 0,5 kg lub wielokrotność)                                                                                 

Gęsie uda konfitowane w aromatycznej zalewie ziołowej (podawane z sosem śliwkowym)

(min. 0,50 kg lub wielokrotność)

………………………………………………………………………………………
data i podpis

Mazurek kajmakowy

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mail) przez Leniwa 
Gospodyni B.Gąsiorowska Sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 12/18, administratora danych, w celu przyjęcia i realizacji 
zamówień produktów w sklepie producenta. Jestem świadoma/świadomy, że niniejszą zgodę mogę cofnąć lub zmodyfikować w dowolnym 
momencie poprzez wysłanie e-mail na adres leniwa.sklep@gmail.com

NINIEJSZY FOMULARZ NIE JEST DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO ODBIORU ZAMÓWIENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI 
SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ZAWARTYMI W PLIKU PDF W ZAKŁADCE OFERTA.

Mazurek czekoladowo - kajmakowy

Sernik wiedeński (min.0,5 kg lub wielokrotność 0,25 kg)

Żur wielkanocny (min. 0,5 kg lub wielokrotność)

Barszcz chrzanowy (min. 0,5 kg lub wielokrotność)          

Kiełbasa biała surowa (min. 0,4 kg lub wielokrotność 0,2 kg)


