
Комерційна пропозиція

Кава-брейк
240 грн\300 гр, на 1 гостя +сервіс

О 800 75 75 37
Всі дзвінки по Україні — безкоштовні 

zhivot.kiev.ua 

https://zhivot.kiev.ua/index.html?utm_source=pdf&utm_medium=promo&utm_campaign=pdf_click


500

Кава заварна "Lavazza" Подаємо з цукром, вершками, корицею
Lavazza brewed coffee (medium strength) We serve it with sugar, cream, cinnamon

150

Чай (чорний, зелений) Подаємо з цукром, м'ятою, лимоном, імбирем
Tea (black, green) We serve it with sugar, mint, lemon, ginger

250

Круасан з шоколадом
Chocolate croissant

75

Вода мінеральна «Моршинська» (пластик)
Mineral water in a plastic bottle

Gram per 1 person

Gram per 1 person

Міні-сендвіч з куркою, беконом, овочами та сиром чеддер
Mini sandwich with chicken, bacon, vegetables and cheddar cheese

Міні-сирники на шпажках
Mini cheesecakes on a skewers

Name

Меню на 1 гостя — 240 грн\300 гр   |   Menu for 1 guest — 240 uah\300 gr

Найменування

Закуски та випічка
Snacks and pastries

Вихід на 1 гостя, грам

Міні-сендвіч з моцарелою, фетою, томатами та соусом песто
Mini sandwich with mozzarella, feta, tomatoes and pesto

Напої
Drinks

30

0 800 757 537
Всі дзвінки по Україні — безкоштовні 

All calls in Ukraine are free of charge

Кава-брейк  | Coffee break

Найменування

Сік в бокалі (апельсин, вишня, яблуко)
Juice in a glass (orange, cherry, apple)

250

Наполеон у фуршетних стаканчиках
Napoleon at the buffet glasses

40

50

50

Name

Вихід на 1 гостя, грам

Фруктові шпажки
Fruit skewers

50



Вартість, грн

Cost, UAH

250

30

20

Фуршетні столи з накриттям та декором, в концепції заходу
Buffet line with cover and decor, in the concept of the event

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

Флористика (композиції живих сезонних квітів)
Floristics (compositions of fresh seasonal flowers)

13500

500 гостей \ 500 guests 28000

1000 гостей \ 1000 guests

Найменування

1 шт.

1 чол.

1 чол.

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

Кількість гостей Вартість, грн

Number of guests

3800

5500

8300

200 гостей \ 200 guests

48000

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

Найменування

Розраховується окремо  |   Calculated separately

Транспорт (в межах Києва)
Transportation costs

Name

Сервісне обслуговування  | Service

Name

Коктейльні (барні) столики із чохлами (вис.: 110 см, шир.: 60 см)
Cocktail (bar) tables with cover (height: 110 cm, width: 60 cm)

Кількість

Cost, UAH

Що входить до обслуговування
What is included in the service

Amount

50 гостей \ 50 guests

0 800 757 537

Додаткові послуги
Additional services

All calls in Ukraine are free of charge

Від 10 до 30 гостей \ From 10 to 30 guests

Всі дзвінки по Україні — безкоштовні 

100 гостей \ 100 guests

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



Ефектна подача



Відмінний сервіс



Смачна та красива їжа


	Инвойс



