
CATERING 
GRILLOWY



Bardzo popularny na imprezach. 
Jest to klasyczne barbeque uwielbiane 
przez gości. Możliwość przygotowania 
również propozycji wegetariańskiej i 

wegańskiej. 

Nad grillem czuwa profesjonalny 
Grill Master.



W MENU

OPCJA STANDARD
trzy rodzaje mięsa - do wyboru: 

• pyszna kiełbasa, 

• soczysta karkówka w marynacie paprykowo-ziołowej,

• soczysty boczek, 

• kurczak,

• kaszanka,

• grillowane warzywa 
(papryka, pieczarki, cukinia),

• trzy rodzaje surówek,

• ketchup, musztarda,

• pieczywo



W MENU

OPCJA WEGETARIAŃSKA

• kiełbaski bezmięsne,

• grillowany ser halloumi,

• ser camembert z żurawiną lub borówką,

• grillowane warzywa 
(papryka, pieczarki, cukinia),

• trzy rodzaje surówek,

• ketchup, musztarda,

• pieczywo

OPCJE DODATKOWE

• pierogi ruskie z grilla 
Cena: 20zł/os. (porcja 6szt.)

• sezonowo: kukurydza z grilla – gorąca, 
słodka z dodatkiem masła 
Cena: 15zł/os. (1szt.)

Istnieje możliwość wymiany składników na wegańskie



Imprezy do 12 osób:
- 140 zł / os (do 3 godzin rejsu)

- 150 zł / os (do 5 godzin rejsu)

- 160 zł / os (do 8 godzin rejsu)

Imprezy od 13  do 140 osób:
- 130 zł / os (do 3 godzin rejsu)

- 140 zł / os (do 5 godzin rejsu)

- 150 zł / os (do 8 godzin rejsu)

Brak limitu - jesz ile chcesz!
(w trakcie trwania rejsu)

Zapewniamy ekologiczną zastawę 
jednorazową.

W przypadku skorzystania z zastawy szklanej 
opłata wynosi 20 zł/os. (w skład kompletu 
wchodzą talerze, sztućce, patery, szklanki, 

misy na surówki i przekąski).

SZCZEGÓŁOWY CENNIK



Bardzo dobrym pomysłem na dłuższe imprezy są drobne 
przekąski. Proponujemy bardzo różnorodne patery, które 
zachwycą wyglądem i smakiem nawet najbardziej 

wymagające osoby.

Menu łatwo skomponować dla grupy, która preferuje 
kuchnię lekką, oraz dla osób delektujących się różnego 

rodzaju serami, czy wędlinami.

Standardowo serwujemy dania na ekologicznej zastawie 
jednorazowej. 

Istnieje możliwość serwowania na zastawie szklanej 
CENA: 25 zł/os.

FINGER - FOOD
ZIMNE PRZEKĄSKI

PEŁNA OFERTA 
DOSTĘPNA JEST 

TUTAJ

Kliknij lub zeskanuj

m.in. kanapeczki 
bankietowe, mini tortille, 
koreczki bankietowe, 
sałatki, deski serów

wykwintne przekąski

https://statekwroclaw.pl/PDF/FINGER_FOOD.pdf
https://statekwroclaw.pl/PDF/WYKWINTNE_PRZEKASKI.pdf


ZESTAW SŁONYCH PRZEKĄSEK

Idealnie sprawdzi się jako „coś na ząb”. 
Pasuje do piwa i napojów.

• Solone orzeszki

• Krakersy

• Paluszki i paluchy

• Chipsy

• Chrupki

• Dipy

Cena: od 45 zł/os.



W przypadku wynajęcia samego 
statku bez cateringu i napojów 

pobieramy opłatę korkową:

- na statku Rusałka i Kaczuszka  
20 zł/os za wniesiony catering, 
20 zł/os za wniesione napoje

- na pozostałych jednostkach 
100 zł/rejs

W cenie opłaty korkowej zawarte 
jest końcowe sprzątanie po 

imprezie oraz wywóz śmieci.

Za dodatkową opłatą możemy 
użyczyć lodówko-zamrażarkę 

w cenie 150 zł/rejs.*

*Dotyczy tylko statku Rusałka.



O komfort naszych gości podczas rejsów z 
cateringiem dba doświadczona obsługa.

Obsługa cateringowa jednoosobowa 
(do 45 osób)
70 zł/h

Obsługa cateringowa dwuosobowa 
(od 46 osób do 100 osób)

140 zł/h

Obsługa cateringowa trzyosobowa 
(powyżej 100 osób)

210 zł/h

CENNIK



StatekWroclaw.pl s.c.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

tel. 71 7000 300
tel. 797 797 725

e-mail: 
info@StatekWroclaw.pl

www.turizmo.pl

StatekWroclawPL

statekwroclaw.pl

https://statekwroclaw.pl
https://www.facebook.com/StatekWroclawPL
https://www.instagram.com/statekwroclaw.pl/



