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CO
OFERUJEMY?

PRZYJĘCIA
I BANKIETY
Jubileusz czy też świętowanie
sukcesu
firmy
wymaga
odpowiedniej oprawy. Eleganckie
przekąski typu finger food idealnie
sprawdzą się podczas tego typu
uroczystości.

PRZERWA KAWOWA
Zdrowe przekąski wraz ze świeżo
parzoną kawą i herbatą będą
idealnym przerywnikiem podczas
porannych spotkań biznesowych
oraz konferencji.

ŚNIADANIA
I LUNCHE BIZNESOWE
Zadbaj o komfort pracowników
podczas spotkania biznesowego.
Proponujemy śniadanie lub lunch
w formie profesjonalnego bufetu.

Uwzględniając zróżnicowany charakter spotkań biznesowych, przygotowaliśmy
dla Was kilka ciekawych propozycji wzbogacających firmowe imprezy
okolicznościowe. Organizując konferencje, szkolenia, wigilie firmowe, jubileusze,
czy inne spotkania biznesowe, warto zadbać o komfort uczestników wydarzenia
zapewnić im zdrowe przekąski i napoje w trakcie przerw pomiędzy spotkaniami.

NIE TYLKO CATERING
Dzięki współpracy z naszymi partnerami, oferujemy
Państwu możliwość kompleksowej organizacji spotkań –
zapewniając dekoracje, kwiaty, profesjonalną obsługę
kelnerską oraz barmańską. Dzięki elastycznemu podejściu
jesteśmy gotowi przygotować ofertę dostosowaną do
Waszych
wymagań.
Szczegółową
ofertę
wysyłamy
indywidualnie na życzenie Klienta.

PRZYJĘCIA I BANKIETY

Jubileusz czy świętowanie sukcesu firmy wymagają odpowiedniej oprawy.
Eleganckie przekąski typu finger food idealnie sprawdzą się podczas tego typu
uroczystości zamiast ciężkich dań. Oferujemy także możliwość food – wine
pairingu, czyli degustowania wybranych rodzajów wina z konkretnymi
przekąskami, czy też daniami.

FINGER FOOD
czyli małe przekąski, mieszczące się w ręce. Nie wymagają używania talerzy, czy też
sztućców, dzięki czemu sprawdzają się idealnie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie
ma miejsca na przyjęcia zasiadane lub podczas takich wydarzeń jak prezentacja produktu,
konferencje. W naszym menu posiadamy szeroki zakres przekąsek typu finger food,
uwzględniając także możliwe alergie i nietolerancje pokarmowe Państwa gości.
W zależności od rodzaju, przekąski dzielimy je na trzy kategorie cenowe -

między 5.00 zł a 8,00 zł netto za sztukę.

Pełna oferta przekąsek prezentowana jest indywidualnie.
Koszt dowozu na terenie Trójmiasta
oraz przygotowania prezentacji przekąsek- 50 zł
Obsługa kelnerska - 25 zł/ netto h/osoba
Dodatkowo (opcjonalnie):

Wynajem stołów cateringowych/coctailowych – 50 zł netto/szt
Wynajem zastawy itp.- wyceniane indywidualnie

PRZERWA KAWOWA

Zdrowe słodycze, chrupiące kanapki, szeroki wybór przekąsek wraz z wysokiej
jakości kawą, herbatą będą idealnym przerywnikiem podczas porannych spotkań
biznesowych oraz konferencji, dodatkowo dbając o dobry wizerunek Twojej firmy.

21,00 ZŁ/OS NETTO

Herbata Ahmad (różne rodzaje)
Kawa Jacobs
Woda niegazowana/gazowana
Cytryna, mleko, mleko sojowe, cukier brązowy
Soki (pomarańczowy, jabłkowy)
Mix kanapek/przekąsek słodkich* - 2 szt/os

PRZERWA KAWOWA II

27,00 ZŁ/OS NETTO

Herbata Ahmad (różne rodzaje)
Kawa Jacobs
Woda niegazowana/gazowana
Cytryna, mleko, mleko sojowe, cukier brązowy
Soki (pomarańczowy, jabłkowy)
Mix kanapek/przekąsek słodkich* - 3 szt/os

PRZERWA KAWOWA III

35,00 ZŁ/OS NETTO

Herbata Ahmad (różne rodzaje)
Kawa Jacobs
Woda niegazowana/gazowana
Cytryna, mleko, mleko sojowe, cukier brązowy
Sok wyciskany DajGo - 300 ml/os
Tarta** - 1 szt/os
Mix kanapek/przekąsek słodkich* - 2 szt/os

JEDNORAZOWE PRZERWY KAWOWE (DO 1 GODZ.)

PRZERWA KAWOWA I

PRZERWA KAWOWA IV

33,00 ZŁ/OS NETTO

Herbata Ahmad (różne rodzaje)
Kawa Jacobs
Woda niegazowana/gazowana
Cytryna, mleko, mleko sojowe, cukier brązowy
Soki (pomarańczowy, jabłkowy)
Mix kanapek/przekąsek słodkich - 4 szt/os
Istnieje możliwość wymiany tradycyjnych soków na świeżo wyciskane
naturalne soki DajGo za dodatkową opłatą 6,00 zł.
*PRZEKĄSKI SŁODKIE DO WYBORU:
ciasto marchewkowe,
chlebek bananowy z czekoladą,
muffiny,
szarlotka,
chia pudding z sezonowymi owocami,
domowe batony orzechowe,
tarta z kremem waniliowym i owocami
tarta czekoladowa
panna cotta z owocami leśnymi,
daktylowe trufle

**TARTY DO WYBORU:
boczek/por
cukinia/cebula/suszone pomidory
szpinak/feta
I
buraki/ricotta/tymianek
gruszka/gorgonzola/orzechy włoskie
kurczak/papryka/dynia

Ze względu na zróżnicowane oczekiwania klientów, istnieje możliwość
dopasowania oferty do Państwa potrzeb.

Koszt dowozu na terenie Trójmiasta oraz odpowiedniej prezentacji przekąsek- 50 zł
Obsługa kelnerska - 25 zł/ netto h/osoba
Dodatkowo (opcjonalnie):
Wynajem stołów cateringowych/coctailowych – 50 zł netto/szt
Wynajem zastawy itp.- wyceniane indywidualnie

PRZERWY KAWOWE DO 4 GODZ.

PRZERWA KAWOWA

PRZERWA ŚNIADANIOWA

Z OBSŁUGĄ

Wielogodzinne spotkania potrafią człowieka zmęczyć :) Dlatego warto w
odpowiedni sposób zacząć dzień, tak, by mieć siłę na długie rozmowy
biznesowe. Nasze zróżnicowane śniadaniowe bufety z pewnością dostarczą
Wam energii na długie godziny pracy.

ŚNIADANIE I - NA ZDROWIE!

35,00 ZŁ/OS NETTO

Napoje: woda, herbaty Ahmad, kawa Jacobs, cukier
brązowy, cytryna, mleko, mleko sojowe, soki
Trzy rodzaje past do pieczywa do wyboru, domowe dżemy,
masło + pieczywo
Dwa rodzaje sałatek do wyboru
Dwa rodzaje słodkich przekąsek do wyboru: Cynamonowa
granola z jogurtem/czekoladowy chia pudding/pudding z
tapioki z owocami/domowy baton orzechowy/chlebek
bananowy/ciasto marchewkowe
Selekcja sezonowych owoców

ŚNIADANIE II - TRADYCYJNIE

35,00 ZŁ/OS NETTO

Napoje: woda, herbaty Ahmad,
cytryna, mleko, mleko sojowe, soki
Deski z selekcją serów oraz wędlin
Pieczywo + masło, domowe dżemy
Selekcja sezonowych owoców
Selekcja sezonowych warzyw

kawa

Jacobs,

cukier,

PRZERWA ŚNIADANIOWA

Z OBSŁUGĄ

ŚNIADANIE III - NA WYPASIE!

45,00 ZŁ/OS NETTO

Napoje: woda, herbaty Ahmad, kawa Jacobs, cukier,
cytryna, mleko, mleko sojowe, soki
Deski z selekcją serów oraz wędlin
Pieczywo + masło, domowe dżemy
Selekcja sezonowych owoców
Selekcja sezonowych warzyw
Dwa rodzaje słodkich przekąsek do wyboru: Cynamonowa
granola z jogurtem/czekoladowy chia pudding/pudding z
tapioki z owocami/domowy baton orzechowy/chlebek
bananowy/ciasto marchewkowe
Bufet ciepły:
Jajecznica lub frittata z warzywami
Kiełbaski, bekon
Naleśniki z twarogiem i sezonowymi owocami

Istnieje możliwość modyfikacji śniadań zgodnie z preferencjami
Klienta. Szczegółowe informacje prezentowane są indywidualnie.

Koszt dowozu na terenie Trójmiasta oraz prezentacji przekąsek- 50 zł
Obsługa kelnerska - 25 zł/ netto h/osoba
Dodatkowo (opcjonalnie):
Wynajem stołów cateringowych/coctailowych – 50 zł netto/szt
Wynajem zastawy itp.- wyceniane indywidualnie

PRZERWA LUNCHOWA

W naszej ofercie posiadamy także dostosowywane do potrzeb klienta biznesowe
przerwy lunchowe. Twoja firma planuje event, szkolenie lub konferencję?
A może po prostu planujecie zaserwować smaczny posiłek w przerwie pomiędzy
biznesowymi spotkaniami?

Przygotujemy, dostarczymy oraz zaserwujemy wybrane przez Was menu - zarówno
dania ciepłe, jak i przekąski podawane na zimno. Potrawy mogą być przygotowane w
formie bufetu, w podgrzewaczach lub zapakowane w elegancko przygotowanych
indywidualnych boxach dla każdego z uczestników.
Ponieważ w naszej kuchni korzystamy z wielu produktów sezonowych, nasze menu
zmienia się wraz z porami roku. W celu poznania aktualnego menu, zapraszamy do
kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.

Koszt dowozu na terenie Trójmiasta oraz prezentacji przekąsek- 50 zł
Obsługa kelnerska - 25 zł/ netto h/osoba
Dodatkowo (opcjonalnie):
Wynajem stołów cateringowych/coctailowych – 50 zł netto/szt
Wynajem zastawy itp.- wyceniane indywidualnie

