
Wielkanoc 

OFERTA 

Czym zaskoczysz rodzinę w tym roku przy świątecznym stole?

QualeRestaurant



Wstęp
Nasza restauracja, jak większość, nadal pozostaje zamknięta. Ale nie

ustajemy w wysiłkach, aby zapewnić Państwu choćby odrobinę jakości

jedzenia, dostępnego na co dzień w naszej restauracji.  Bronimy się, jak

możemy z serwowaniem typowych dań na wynos, bo jesteśmy głęboko

przekonani, że nawet najlepsze dania zamówione z najlepszych

restauracji tracą na jakości podczas ich dostawy. 

Dlatego opracowaliśmy system, który minimalizuje negatywny wpływ

czasu na jakość posiłku. Nie są to w większości potrawy gotowe od razu

do spożycia, wymagają minimalnego zaangażowania po Państwa

stronie. Instrukcję przygotowania tych potraw dołączamy do każdego

zamówienia. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wielkanocną.
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Co oferujemy

Naszą ofertę podzieliliśmy na cztery grupy, które mają różne

zastosowanie i wchodzą na stół na różnych etapach świąt. Część

z nich, jak np. Na ciepło albo Dodatki wymagają minimalnego

zaangażowania po Państwa stronie, a pozostałe wystarczy

przełożyć na talerz lub paterę.  

Grupy

Na ciepło

Na zimno

Dodatki

Na słodko
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Na ciepło:

1. Barszcz biały na domowym zakwasie z białą kiełbasą,

ziemniakami i jajkiem:  słoik 1,7l  cena 49 zł

2. Krem z białych warzyw z chrzanem i ziarnami:  

słoik 1,7l cena 38 zł

3. Pieczona golonka z indyka w miodzie i w pomidorach ok.300g: 

cena - 23 zł/szt.

4. Pieczona zrolowana biała kiełbasa z cebulką, gorczycą i

chrzanem: 

ok. 900 g cena 36 zł/porcja 
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Dodatki:

Kremowe puree jogurtowe:  

Kopytka czosnkowe z pietruszką:  

porcja ok. 180g cena 8 zł

 

porcja ok. 180g cena 8 zł



Na zimno:

Surowa domowa biała kiełbasa:                                         

 porcja  500g cena 18 zł/porcja 

Sałatka z zielonych szparagów w młodych ziemniakach z

tartym jajkiem i dressingiem musztardowym:                          

 porcja ok. 450g cena 34 zł

Sałatka wiosenna z jajkiem i majonezem:                         

 porcja ok. 450g,    cena  - 22 zł/porcja 

Pasztet z 9 jaj z gałką muszkatołową i porem:                  

 foremka ok. 600g cena 46 zł/foremka

Pasta z selera i pomidora z czarnuszką:                                

 słoik 145 ml cena 12 zł/słoik 

Domowy majonez ze świeżym czosnkiem niedźwiedzim:         

 słoik 145 ml cena 15 zł/słoik 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Na zimno:

Sezonowane wędliny z Podlasia cena: 14 zł 

Kindziuk 20g

Słonina 20g

Baleron łososiowy 20g

Pastrami 20g

Polędwica dojrzewająca 20g 

Wędliny domowe Quale cena 8 zł

Kiełbasa wołowa podsuszana 25g

Palcówka 25g

Półgęsek 25g

Sezonowany schab z dzika 25g 

Zestawy wędlin sezonowanych (cena za 100g):

1.

a.

b.

c.

d.

e.

2.

a.

b.

c.

d.
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1. Sernik z biała czekoladą i solonym karmelem (forma okrągła 24 cm) -

cena: 154 zł

2. Sernik z lemon curd (forma okrągła 24 cm) - cena 149 zł

3. Mazurek z kajmakiem i orzechami (forma okrągła 24 cm) - cena 119 zł

4. Malinowa chmurka (forma okrągła 24 cm) - cena 158 zł 

Zestaw czterech ciast (trójkąciki) -

cena za box 156 zł 
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Jak zamawiać?

Od piątku dostępny będzie formularz zamówień na naszej
stronie internetowej www.qualerestaurant.pl/sklep

Możliwe jest również zamawianie poprzez aktualne kanały,
czyli: 
e-mail: biuro@qualerestaurant.pl
Telefon: 723-123-130, albo
ewentualnie pod numerem: 601-700-360 

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO PONIEDZIAŁKU 
29 MARCA 2021 DO GODZ. 24:00

Jak odebrać?

Zamówione dania szykowane są na bieżąco pod zamówienia i
będą gotowe najwcześniej w czwartek 1 kwietnia.

Odbiory będą możliwe od 1 kwietnia od godz. 15 do 19. lub 2
kwietnia od 10 do 17.
Dowozy rozpoczną się 1 kwietnia od godz. 19 oraz 2 kwietnia
od godz. 17.

W przypadku wywozów, ze względu na brak mobilnego
terminala płatności zapłata może być przyjęta tylko gotówką. 

Do końcowego rachunku doliczamy 10 zł opłaty transportowej
(obszar Łodzi). Jeżeli dostawa będzie poza administracyjne
granice Łodzi, opłata będzie każdorazowo negocjowana.

Zapraszamy do składania zamówień


