


ZAMIENIAMY ZWYCZAJNE  
DNI W WYJĄTKOWE 

I SMACZNE PODRÓŻE.  

Oferujemy przyjemność, która płynie z jedzenia 
doskonałych dań. Podróż z nami staje  

się ciekawsza z każdym kolejnym kęsem.  

Skusisz się ? 



Mamy dla Ciebie bogatą ofertę zdrowych, smacznych 
i niebanalnych przekąsek na dowolną okazję oraz porę dnia!  



Przygotujemy dla Ciebie koreczki, kanapki  
dekoracyjne, tartinki w wielu smakach, szeroki wybór  
łososia w rożnych postaciach, mini pulpeciki, chipsy  

prosciutto... i wiele więcej!  

Chcemy, aby każdy mógł przeżyć tę smaczną przygodę razem z nami. 



Dbamy o smak i jakość dań.  
 

W tym celu korzystamy 
z najwyższej klasy produktów,  
które pochodzą bezpośrednio  

od zaufanych producentów  
z całej Polski.  



Planujemy i kontrolujemy każdy  
etap przygotowywania posiłków, 
dbając o niezapomniane walory 
smakowe i zdrowotne.  

W ten sposób jesteśmy pewni,  
że nasz catering spełni Twoje 
potrzeby i oczekiwania bez  
względu na rodzaj uroczystości.  

Dajemy Ci smak, spokój 
i przyjemność w najlepszym 

wydaniu!  



Wszystko, co tutaj widzisz i smakujesz, jest 
efektem ogromnej pasji do polskiej, 
domowej kuchni. Nasze przekąski są 

ręcznie wyrabiane i formowane z 
niesamowitą precyzją.  

Dzięki temu zachowują naturalny kolor, 
tradycyjny smak i niezbędne wartości 

odżywcze.  



Poznaj nasze aktualne  
menu przekąsek  

Finder Food



Przekąski od ręki, na zimno i ciepło. 

Tortilla z serkiem mascarpone, warzywami oraz łososiem

Składniki: 
 

• 1 sztuka 35 g 

• pakowane po 9 sztuk 

• serwowane na zimno 

• tortilla 
• serek mascarpone  
• świeże warzywa  
• łosoś wędzony



Tartinki z serkim, soczystym łososiem oraz sezamem

Składniki: 
 • tortilla chips 
• serek śmietankowy  
• łosoś wędzony  
• sezam

• 1 sztuka 25 g 

• pakowane po 6 sztuk 

• serwowane na zimno 



Melon w kołderce prosciutto

Składniki: 
 

• 1 sztuka 45 g 

• pakowane po 4 sztuki 

• serwowane na zimno

• obrany melon  
• szynka prosciutto



Mini pulpeciki na tartinkach ugoszczone w hummusie 

Składniki: 
 • chleb żytni  
• hummus  
• mini pulpecik wieprzowy

• 1 sztuka 35 g 

• pakowane po 6 sztuk 

• serwowane na zimno lub ciepło



Śliwki otulone boczkiem 

Składniki: 
 • śliwka suszona  
• boczek wędzony

• 1 sztuka 30 g 

• pakowane po 9 sztuk 

• serwowane na zimno lub ciepło



Wszystkie potrawy pakujemy  
w atmosferze ochronnej MAP, co 
pozwala osiągnąć aż 14-dniowy 
termin przydatności do spożycia.  

Kupujesz teraz, a fantastycznym 
smakiem możesz rozkoszować się 

przez kolejne dni!  



Przygotowujemy dania, które cieszą 
nie tylko swoim smakiem, ale 

również zjawiskowym 
i oryginalnym wyglądem. 

Z jedzenia tworzymy sztukę,  
której możesz posmakować.  

Spróbujesz?  



Catering 4 Pory Roku  
ul. Piłsudskiego 22  

70-462 Szczecin  

Kontakt:  
Bartosz Dębowski 

biuro@catering4pory.pl  
Telefon: +48 603 863 989  

WhatsApp: +48 603 863 989

www.catering4pory.pl 


