
 

Oferta Ristorante La Rocca dla Firm !!! 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z 

naszych usług. Posiadamy wiele specjalnych ofert skierowanych 

właśnie do zakładów pracy. Są to m.in.: 
 

*LUNCH TIME – CODZIENNIE WYBRANE DANIA  

– 50 % do godziny 16:00 !!!, 

 
* - 20 % na wszystkie wyroby własne od 

poniedziałku do piątku przez cały dzień, 

 

*tania pizza – codziennie do 16:00 wszystkie pizze 

GIGANT 28,90 zł a ŚREDNIE 16,90 zł, 

 

*organizacja imprez firmowych zarówno w lokalu 

jak i w formie cateringów, 

 

Jesteśmy restauracją z wieloletnim doświadczeniem w zaspokajaniu potrzeb 

gastronomicznych zakładów pracy. Kierujemy się zasadą „nie ma rzeczy niemożliwych”, 

dlatego jesteśmy gotowi zrealizować każde zamówienie. Zapraszamy!!! 

 

 

 

 



 

Przykładowe propozycje na catering: 

- Brusciette– grzanki z salsą pomidorową   10 szt  28 zł    

- Faworki czosnkowe  15 szt    24 zł 

- mix kanapeczek bankietowych 10 szt  26  zł 

- krakersy z pastą  serową 10 szt  16  zł 

- Grissini -  Paluchy z pieca z sosem czosnkowym  12 szt  26 zł   

- Mini tatar z polędwicy wołowej podany z jajkiem    70 gr.  16 zł    

- Antipasti - warzywa grillowane (cukinia, bakłażan, papryka, 
pieczarki, cebula czerwona) marynowane  w oliwie ziołowo-
czosnkowej  150 gr  18 zł 

- Inwoltini – roladki z szynki, sera, fety, szparagów  10 szt  32  zł       

- Deska serów  500 gr   60 zł 

- Patera wędlin  600 gr 70  zł 

- Sałatka grecka  - duża patera 65  zł / mała patera 40 zł 

- Sałatka z kurczkiem – duża patera 65  zł / mała patera 40 zł 

- Jajka faszerowane pastą pieczarkową  10 połówek    24 zł   

- Sałatka Caprese  600 gr  40 zł  

- Różyczki z łososia w sosie miodowo-cytrynowym  3 szt  18  zł 

-Krewetki  16/20 marynowane w oliwie i czosnkiem i ziołami 10 sz 45 zł 

Restauracja La Rocca 

ul. Koralowa 101 

Szczecin – Bezrzecze 

Tel. 91 4395467  lub 504 012989 

www.larocca.szczecin.pl 


