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Салат «Нісуаз» з тунцем
Nisuase salad with tuna

100

Колекція свіжих фруктів та ягід
Collection of fresh fruits and berries

50

Жуль'єн з курки та грибів (подаємо порційно)
Chicken and mushroom julienne

120

Вихід на 1 гостя, грам

Name Gram per 1 person

Салат з куркою грибами та хлібними чіпсами
Salad with chicken mushrooms and bread crisps

100

50

50

Gram per 1 person

50

50

50

Вихід на 1 гостя, грам

0 800 757 537
Всі дзвінки по Україні — безкоштовні 

All calls in Ukraine are free of charge

Банкет  | Banquet
Меню на 1 гостя — 680 грн\1200 гр   |   Menu for 1 guest — 680 uah\1200 gr

Найменування

Коллекції та холодні закуски
Collections, appetizers

Name

Мікс овочів на грилі
Grilled vegetables mix

Ікра із запечених овочів
Перці, баклажани, томати, фірмова суміш спецій
Mashed roasted vegetables

Салати 
Salads 

Вихід на 1 гостя, грам

Gram per 1 person

Найменування

Гарячі закуски
Hot appetizers

М'ясна колекція з бужениною і хамоном
Слайси хамону, салямі, запечена буженина, чері
Meat collection with baked ham and hamon

Найменування

Name

Форшмак із ржаними тостами
Forshmak with rye toasts

Паштет із курячої печінки з ягідним соусом
Chicken liver pate with berry sauce

Колекція солінь
Корнішони, мариновані чері, мариновані шампіньони, капустка
Pickles collection

50



Узвар ягідний в келиху
Ukrainian berry soft drink in a glass

375

Вода мінеральна «Моршинська» (скло)
Mineral water in a glass bottle

330

Свіжоспечена хлібна корзина
Freshly baked bread basket

50

Філе судака з соусом бешамель та грильованими овочами
Pike perch fillet with bechamel sauce and grilled vegetables

175

Основні страви та гарніри
Main and side dishes

Вихід на 1 гостя, грам

Name

Найменування

Десерт
Dessert

175

Найменування

Напої
Drinks

Вихід на 1 гостя, мл

Ml per 1 person

130

Найменування

Тістечко «Наполеон»
Cakes "Napoleon"

Name

Вихід на 1 гостя, грам

Name Gram per 1 person

Томлена яловичина з овочевим соусом та картопляним гратеном 
Stewed beef with vegetable sauce and potato gratin

Gram per 1 person



Вартість, грн

Cost, UAH

200

від 50

30

Стілець банкетний в асортименті
Banquet chair in assortment

1 шт.

1 шт.

100 гостей \ 100 guests

Банкетний менеджер, офіціанти, кухарі, техперсонал
Staff — Banquet manager, waiters, cooks, technical staff

0 800 757 537

Сервісне обслуговування  | Service

Name

Стіл банкетний круглий діам. 180 см
Banquet table round diam. 180 cm

Кількість

Cost, UAH

Що входить до обслуговування
What is included in the service

142000

50 гостей \ 50 guests

Розраховується окремо  |   Calculated separately

All calls in Ukraine are free of charge

Всі дзвінки по Україні — безкоштовні 

Найменування

Вартість в залежності від кількості гостей
Cost depending on the number of guests

Кількість гостей Вартість, грн

Number of guests

5500

9750

17100

200 гостей \ 200 guests

20 гостей \ 20 guests

Обслуговування напоїв клієнта (всі необхідні бокали, харчовий лід)
Customer beverage service (all necessary glasses, food ice)

32000

500 гостей \ 500 guests 68000

1000 гостей \ 1000 guests

Додаткові послуги
Additional services

Amount

1 чол.

Посуд, бокали, обладнання та аксесуари
Dishes, glasses, equipment and accessories

Найменування

Name

Накриття та декор для банкетних столів, в концепції заходу
Cover and decor for banquet tables, in the concept of the event

Транспорт (в межах Києва)
Transportation costs



Ефектна подача



Відмінний сервіс



Смачна та красива їжа


	Инвойс



