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CO
OFERUJEMY?

PRZEKASKI FINGER FOOD
Eleganckie małe przekąski finger food
mogą spełniać funkcję przystawki,
bądź
dania
głównego,
pięknie
prezentując
się
podczas
całej
uroczystości rodzinnej.

OBIADY
Zamawiając profesjonalnie przygotowany
obiad z naszego menu, oszczędzasz czas
i pieniądze, a zamiast stresujących oraz
czasochłonnych
przygotowań,
masz
więcej okazji, by spędzić cenne chwile
z rodziną i przyjaciółmi.

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 propozycje dostosowane do Waszych wymagań.
Szczegółową ofertę wysyłamy indywidualnie na życzenie Klienta.

FINGER FOOD

Rodzinne imprezy 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 małych imprez
rodzinnych, czy degustacji wina. 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 kategorie cenowe.

Pełna oferta przekąsek prezentowana jest indywidualnie.

Koszt dowozu na terenie Trójmiasta
oraz przygotowania prezentacji przekąsek- 50 zł
Obsługa kelnerska - 30 zł/h/osoba
Dodatkowo (opcjonalnie):
Wynajem stołów cateringowych/coctailowych – 50 zł/szt
Wynajem zastawy itp.- wyceniane indywidualnie

OBIADY

Z naszą pomocą zorganizujesz imprezę, chrzciny, komunię, czy inne przyjęcie
okolicznościowe, które będziesz wspominać latami.

Przygotujemy, dostarczymy oraz zaserwujemy wybrane przez Was menu - zarówno
dania ciepłe, jak i przekąski podawane na zimno. Potrawy przygotowujemy
przede wszystkim w formie bufetu, w podgrzewaczach.
Ponieważ w naszej kuchni korzystamy z wielu produktów sezonowych, nasze menu
zmienia się wraz z porami roku. Z chęcią dostosujemy dania biorąc pod uwagę
możliwe nietolerancje pokarmowe oraz alergie gości.
W celu poznania aktualnego menu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
lub za pośrednictwem maila.

Koszt dowozu na terenie Trójmiasta
oraz prezentacji przekąsek- 50 zł
Obsługa kelnerska - 30 zł/h/osoba
Dodatkowo (opcjonalnie):
Wynajem stołów cateringowych/coctailowych– 50 zł/szt
Wynajem zastawy itp.- wyceniane indywidualnie

