кейтеринг
меню

#1

85 uah

кава-брейки

для успішного старту та приємної паузи

#2

130 uah

#3

210 uah

Чай грінфілд

200 мл

Чай грінфілд

200 мл

Чай грінфілд

200 мл

Кава натуральна

100 мл

Кава натуральна

100 мл

Кава натуральна

100 мл

Вершки порційні

10 мл

Вершки порційні

10 мл

Вершки порційні

10 мл

Печиво в асортименті

100

Міні-круасан
із лососем та сиром буко

35

Міні-круасан
із шинкою, сиром
та салатом айсберг

35

30

Тарт із заварним кремом
та сезонними фруктами

30

30

Еклер із шоколадним
мусом

30

Міні-сендвіч

із руколою та сиром буко

35

Міні-сендвіч

із индичкою та огірком

35

Абрикосовий пиріг

із меренгою та корицею

Яблучний пиріг

із меренгою та корицею

*напої та фрукти Ви можете дозамовити з розділу Додатково

ланчі

для енергії та спілкування

#1

320 uah

#2

280 uah

#3

280 uah

Чай грінфілд

200 мл

Чай грінфілд

200 мл

Чай грінфілд

200 мл

Кава натуральна

100 мл

Кава натуральна

100 мл

Кава натуральна

100 мл

Вершки порційні

10 мл

Вершки порційні

10 мл

Вершки порційні

10 мл

Салат Цезар
із курячою грудкою
та соусом айолі
Вареники з картоплею,
обсмажені з грибами,
пряною зеленню
та цибулею пай
Хліб цибулевий,
хліб житній

Флорентійський кекс
із родзинками

100

Прованський салат
із сиром фета

100

Мерлуза у вершковому
соусі зі шпинатом

75

Курча смажене
у пряному маринаді

75

Різотто з овочами

75

Різотто з овочами

75

75

Хліб цибулевий,
хліб житній

75

Хліб цибулевий,
хліб житній

75

100

Лимонний пиріг
із меренгою

100

Лимонний пиріг
із меренгою

100

Прованський салат
із сиром фета
100

195

*напої та фрукти Ви можете дозамовити з розділу Додатково

ф

ланчі

для енергії та спілкування

бургер

310 uah

вегетаріанський 280 uah

Чай грінфілд

200 мл

Чай грінфілд

200 мл

Кава натуральна

100 мл

Кава натуральна

100 мл

Вершки порційні

10 мл

Вершки порційні

10 мл

Бургер на вибір

210

із рубаним біфштексом
із телятини,сиром чеддер,
червоною цибулею та салатом
айсберг

Рататуй запечений
під сиром моцарелла

з індичкою гриль,салатом
ромен ,томатами та соусом
айолі

Штрудель із грушею,
сухофруктами,горіхами
та апельсиновою цедрою

з фалафелем,мусом із
баклажанів та сиром фета

Картопля френч фрайс

Салат Калслоу з насінням
соняшника, сезаму
та гарбуза
Полента зі смаженими
грибами

200
100

85

120

65

Свіжі овочі з
сирним соусом

100

Чізкейк

100

*напої та фрукти Ви можете дозамовити з розділу Додатково

фуршет

для відмінного завершення вашого заходу

фуршет

255 uah

Чай грінфілд

200 мл

Кава натуральна

100 мл

Вершки порційні

10 мл

Профітроль із пате
з копченої форелі
та вершкового сиру

35

Профітроль із пате
з курячої печінки
та конфітюром із журавлини

35

Шпажка з сиром гауда
та виноградом

20

Шпажка з в’яленими
томатами,огірком
та сиром буко

30

Канапе з фініка
з копченою грудинкою

30

додатково

uah

Чай грінфілд 200 мл

15

Кава натуральна 200 мл

30

Молоко 50 мл

6

Мінеральная вода
“Моршинська” 0,5 л

19

Мінеральная вода
“Моршинська” скло 0,3 л

35
85

Кіш Лорен із курчам та
сиром

30

Кіш із броколі та лососем

30

Сік Сандора
в асортименті

Ягідна панна котта

30

Фруктова ваза 2,5 кг

1л

500

*напої та фрукти Ви можете дозамовити з розділу Додатково

фуршетна пропозиція на Ваш вибір
Профітроль із пате
з копченої форелі
та вершкового сиру 35

45

Профітроль із пате
з курячої печінки та
конфітюром із журавлини 35

27

Шпажка з сиром гауда
та виноградом 20

21

Шпажка с в’яленими томатами,
огірком і сиром буко 30

23

Канапе з фініка з
копченою грудинкою 30

29

Кіш Лорен
із курчам та сиром

35

29

uah

Кіш Лорен із лососем
та броколі 30

32

Лосось в медово-імбирному
соусі з овочами 40/20

59

Міні-сендвіч із шинкою 45

24

Міні-сендвіч із лососем 45

37

Міні-сендвіч із індичкою 45

25

Мітбол 25/20

32

Печиво асорті 100

35

Еклер із шоколадним
мусом 30

27

Еклер із ванільним
кремом 30

27

Кіш із броколі та
лососем 35

43

Брускета з бужениною 30/25

33

Еклер із карамельным
кремом 30

27

Брускета з лососем 25

35

Брускета з сиром
моцарела 40

Капкейк із апельсином
та корицею 50

29

23

Капкейк із шоколадом 50

29

Бейгл із сиром та
креветками 35

38

Капкейк із ванільним
кремом 50

29

Канапе з прошутто та
сиром 30

27

Ягідна панна котта 40

25

Канапе з сиром брі
та полуницею 35

35

Канапе
з сиром рамзес 35

35

*напої та фрукти Ви можете дозамовити з розділу Додатково

