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Nabídka mini cateringu
Nápoje
Welcome drink - např. sekt s jahodou, Prosecco, Campari
Káva Segafredo, cukr, smetánka
Čaj, černý, ovocný, zelený, cukr, citron
Voda ve džbánu s citronem – 1 l
Bonaqua JP a NP – sklo 0,25 l
Nealko (Cola, Fanta, Sprite) – PET 0,5 l
Plzeňský Prazdroj – sklo 0,5 l
Starobrno 11 % - sklo
Zlatopramen NA nealko-pivo
Výdejník pitné vody, pronájem na 1 den
Barel s pitnou vodou 18,9 l

50,00 Kč
25,00 Kč
25,00 Kč
60,00 Kč
22,00 Kč
36,00 Kč
39,00 Kč
35,00 Kč
35,00 Kč
350,00 Kč
250,00 Kč

Studená kuchyně
Plněný sendvič - např. s tuňákem, šunkou, vejci, sýrem atd.
Plněná bagetka malá - např. listový salát, šunka, sýr atd.
Plněná bagetka velká - např. listový salát, šunka, sýr, zelenina atd.
Kanapka – s olivou a sýrem, lososem, kachním prsíčkem, šunkou atd.
Jednohubky – se šunkovou pěnou, pikantní kuličkou, salámem atd.
Mini předkrmy – sýrový toustík, minirolka, hovězí závitek, slanina se švestkou atd.
Obložený chlebíček – s pařížským salátem, šunkový, sýrový, s debrecínkou atd.

50,00 Kč
35,00 Kč
50,00 Kč
18,00 Kč
16,00 Kč
23,00 Kč
24,00 Kč

Obložené mísy
100 g Farmářská – pečený bůček, uzené maso, jitrnice, klobáska, tlačenka atd.
100 g Klasik – trvanlivé salámy, šunka, slanina, prosciutto, sýr
100 g Selská – kravské, ovčí a kozí sýry (slovenské a české)
100 g Česká – mix bylinkových kuřecích a vepřových česnekových řízečků, okurky
100 g Vegetariánská – čerstvá zelenina, např. rajče, okurek, paprika atd.
100 g Ovocná – banán, pomeranč, kiwi, jablko, hruška, hrozny atd.
Pečivo – tmavé, světlé, celozrnné (dle aktuálního požadavku)

55,00 Kč
60,00 Kč
65,00 Kč
60,00 Kč
23,00 Kč
23,00 Kč
5,00 Kč

Sladkosti
Svatební koláčky s náplní a drobenkou
Kynutý ovocný táč
Jablečný štrůdl s rozinkami
Hanácké koláče s povidlím
Minizákusky - např. špička, laskonky, věneček, ovocný košíček
Domácí medovník 1 ks
Tiramisu v pohárku
Nepečený cheesecake
Panna cotta

17,00 Kč
17,00Kč
17,00 Kč
17,00Kč
16,00 Kč
45,00 Kč
25,00 Kč
25,00 Kč
25,00 Kč
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Slané pochutiny
Mandle solené 60 g
Kešu oříšky 60 g
Tyčinky Bohemia
Tyčinky z listového těsta 1 kg
Ceny jsou uvedeny bez DPH

40,00 Kč
36,00 Kč
30,00 Kč
190,00 Kč

Při pořádání Vašich akcí můžeme zajistit i teplé jídlo dle Vašeho přání:
• Řízek s lehkým bramborovým salátem
• Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem zdobená brusinkovým terčíkem
• Pečená krkovice proložená čabajkou, zelí, bramborový knedlík
• Italské nočky s drcenými rajčaty, bazalkou a parmezánem
• Zvěřinový guláš podávaný s bramboráčky
• Losos na grilu s máslovou zeleninou a pařížskými brambůrkami
nebo jakékoli jiné jídlo podle Vašich představ

Zajišťujeme nejen firemní rauty, ale také tiskové konference, přednášky, semináře apod.
Dana Paulová
+420 602 587 224
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