
KOBIECE SMAKI
Decha serów z dodatkami (4 rodzaje serów 0,5kg/1kg)

Kulki mięsne w słodkiej papryce i w sezamie

Mini bagietka z pesto bazyliowym i mozzarela

Crostini z humusem i łososiem wędzonym

Sałatka curry z kurczakiem

cena: 500 zł - 60 szt.

cena: 1000 zł - 140 szt. cena: 1800 zł - 240 szt.
Pakiet „SILVER"
Sandwich z pesto z avocado i serem kozim

Bruschetta z łososiem wędzonym i humusem

Bagietka z szynką presciutto i serem camembert z żurawiną

Mini szaszłyki z kulkami mozzarella z szynką presciutto
i anansem

Kulki mięsne
cena: 650 zł - 80 szt.

cennik obowiązuje od 01.08.2021

Mini sałatka z tortelini, serem camebert
i pomidorkami coctailowymi

Sataye z sosem orzechowym

Łosoś wędzony na paście z zielonego groszku

Kulki mięsne 

Krewetki w panierce panko

 Bagietka z serem ricotta z brzoskwinią i chrustem boczku

Caprese na pesto bazyliowym 

Pakiet „GOLD"

Na poczet jedzenia pobierana jest zaliczka - przelew na konto operatora
klubu lub płatność gotówką.
Wszelkie informacje dodatkowe odnośnie  zamówień u Managera
pod numerem telefonu - + 48 666 12 64 64. 

FINGER FOOD 

Pakiet „PLATINUM" 
Mini burgery
Burgery z serem halloumi
Sataye z sosem orzechowym
Krewetki w panierce panko
Bagietka z serem buratta i cebulą karmelizowaną
Mini spaghetti aglio olio 
Bruschetta pastą z avocado i łososiem wędzonym
Crostini z paprykarzem Szczecińskim z chili
Czosnkowe chlebki naan z dipami: czosnkowy, humus,
karmelizowana cebulka, serowy, orzechowy, quacamole.

TARTINKI "NA KILKA SPOSOBÓW"
Mini kanapki z humusem i łososiem wędzonym

Bruschetta z bazyliowym pesto i mozzarela

Mini bagietka z serem burrata i karmelizowaną cebulką

Crostini z serem ricotta, brzoskwinią i chrustem boczkiem

Sandwich z pesto z avocado i serem kozim

cena: 360 zł - 60 szt.

STREET PLATE
Mini burgery

Mini burgery z halloumi (vege)

Tacos chips z 3 dipami
(avocado, cebulka karmelizowana, czosnkowy)

12 szt

12 szt

0,5g

cena: 360 zł

MĘSKIE GRANIE
Mini tatar klasyczny

Mini burgery

Krewetki panierowane

Przekąska A'la pizza z salami

cena: 500 zł - 60 szt.


