Комерційна пропозиція

Фуршет
380 грн\620 гр, на 1 гостя +сервіс

О 800 75 75 37

Всі дзвінки по Україні — безкоштовні

zhivot.kiev.ua

0 800 757 537
Всі дзвінки по Україні — безкоштовні
All calls in Ukraine are free of charge

Фуршет

| Buffet

Меню на 1 гостя — 380 грн\620 гр | Menu for 1 guest — 380 uah\620 gr

Фуршетні закуски
Finger food snacks

Найменування

Вихід на 1 гостя, грам

Name

Gram per 1 person

Зелений млинцевий рулетик з лососем і філадельфією
Green pancake roll with salmon and philadelphia

Ніжний брі з рожевим виноградом і м'ятою
Delicate brie with pink grapes and mint

Міні-капрезе з моцарелою і черрі в соусі песто
Mini caprese with mozzarella and cherry in pesto sauce

Канапе з салом хріном і корнішоном, по-українськи
Canape with lard horseradish and cornichon, in Ukrainian

Бебі-бургер з яловичиною та сиром чеддер
Baby burger with beef and cheddar cheese

Закуска з куркою, грибами і корнішонами в тарталетці
Chicken, marinated mushrooms and gherkins in a tartlet

30
20
20
25
45
30

Гарячі страви (фуршетного формату)
Main and side dishes

Найменування

Вихід на 1 гостя, грам

Name

Gram per 1 person

Бебі картопля запечена з травами на шпажках
Baby potatoes baked with herbs on skewers

Індичка з яблуками запечена в беконі
Turkey with apples baked in bacon

Міні шашлички зі свинини з яблучним чатні
Mini pork skewers with apple chutney

Шашлички з м'якоті курячих стегон
Kebabs from chicken thighs on skewers

100
40
53
53

Салати в келихах для вина
Salads in wine glasses

Найменування

Вихід на 1 гостя, грам

Name

Gram per 1 person

Салат з куркою грибами та хлібними чіпсами
Мікс салату, куряча грудка, печериці, хлібні чіпси, медовий соус

67

Salad with chicken mushrooms and bread crisps

Салат «Грецький» класичний
Фета, помідор, огірок, болгарський перець, маслини, базилік, оливкова олія

33

Greek salad classic

Десерти та фрукти
Desserts and fruits

Найменування

Вихід на 1 гостя, грам

Name

Gram per 1 person

Фруктові шпажки

50

Fruit skewers

Наполеон у фуршетних стаканчиках
Napoleon at the buffet glasses

50

Напої
Drinks

Найменування

Вихід на 1 гостя, мл

Name

Ml per 1 person

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

Сервісне обслуговування

| Service

Розраховується окремо | Calculated separately

Що входить до обслуговування
What is included in the service

Найменування
Name

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

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

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

Транспорт (в межах Києва)
Transportation costs

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

Кількість гостей

Вартість, грн

Number of guests

Cost, UAH

Від 10 до 30 гостей \ From 10 to 30 guests

3800

50 гостей \ 50 guests

5500

100 гостей \ 100 guests

8300

200 гостей \ 200 guests

13500

500 гостей \ 500 guests

28000

1000 гостей \ 1000 guests

48000

Додаткові послуги
Additional services

Найменування

Кількість

Вартість, грн

Name

Amount

Cost, UAH

1 шт.

250

1 чол.

30

1 чол.

20

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

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)

Ефектна подача

Відмінний сервіс

Смачна та красива їжа

