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Всі дзвінки по Україні — безкоштовні 
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Профітролі з сирним мусом із лосося
Profitroli with salmon cheese mousse

25

Наполеон у фуршетних стаканчиках
Napoleon at the buffet glasses

40

35

35

Name

Вихід на 1 гостя, грам

Фруктові шпажки
Fruit skewers

50

Найменування

Легкий лимонад з грейпфрутом та м'ятою
Light lemonade with grapefruit and mint

250

0 800 757 537
Всі дзвінки по Україні — безкоштовні 

All calls in Ukraine are free of charge

Кава-брейк  | Coffee break
Меню на 1 гостя — 380 грн\350 гр   |   Menu for 1 guest — 380 uah\350 gr

Найменування

Закуски та випічка
Snacks and pastries

Вихід на 1 гостя, грам

Брускети з ростбіфом фрізе та бальзаміком
Bruschetta with roast beef frieze and balsamic

Напої
Drinks

30

Брускети із запеченими перцями бринзою і песто
Bruschetta with baked peppers, cheese and pesto

Міні-сирники на шпажках
Mini cheesecakes on a skewers

Name

Брускети зі с\с лососем та вершковим сиром
Bruschetta with salmon and cream cheese

35

Профітролі з паштетом із курки
Profiteroles with rabbit paste

25

Gram per 1 person

Gram per 1 person

Круасан з шоколадом
Chocolate croissant

75

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

330

Кава "Lavazza" з професійної постової машини 
Coffee from a professional machine

150

Чай (чорний, зелений) в скляних заварниках
Tea (black, green)in glasses teapots

200



Вартість, грн

Cost, UAH

250

30

20

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

0 800 757 537

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

Транспорт (в межах Києва)
Transportation costs

Name

200 гостей \ 200 guests

48000

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

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

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

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

Найменування

Розраховується окремо  |   Calculated separately



Ефектна подача



Відмінний сервіс



Смачна та красива їжа


	Инвойс



