NABÍDKA
MINI CATERING

KONTAKT
EXPO Food, s.r.o.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno

IČ: 02364115
DIČ: CZ02364115
Spis. Značka: C 81090
vedená u Krajského soudu v Brně

OBCHODNÍ ŘEDITELKA
Dana Paulová
+420 602 587 224
dana.paulova@expofood.cz
www.expofood.cz

Teplé nápoje
Káva s cukrem a smetánkou

25 Kč

profesionální kávový automat

Čaj s cukrem a lemonkou

25 Kč

černý, zelený, ovocný

Nealkoholické nápoje
Džbán s vodou
1l

a citronem

0,25 l

sklo

0,25 l
0,5 l

sklo
PET

0,2 l

rozlévaná

0,2 l

rozlévaná

0,5 l

plech

Bonaqua jemnně perlivá a neperlivá
Coca-Cola, Fanta, Sprite

Juice CAPPY - pomeranč, multivitamin, jablko
Nealkoholické pivo

60 Kč
22 Kč
35 Kč
29 Kč
15 Kč
15 Kč
36 Kč

Alko nápoje
Welcome drink

50 Kč

Prosecco
Campari
Sekt s jahodou

Plzeňský Prazdroj
0,5 l

sklo

0,5 l

sklo

Starobrno

42 Kč
36 Kč

Víno - Italská vína z regionu Veneto - rozlévaná
Pinot Grigio
0,2 l

bílé víno

0,2 l

červené víno

Montepulciano D´Abruzzo

50 Kč
50 Kč

Víno - Italská vína z regionu Veneto - lahev
Pinot Grigio, Chardonay
0,75 l

bílé víno

0,75 l

červené víno

0,75 l

růžové víno

Cabernet Sauvignon IGT, Merlot IGT
Bardolino Chiaretto

320 Kč
320 Kč
320 Kč

Moravské vína - vinařství Jedlička, Bořetice - lahev
Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené
0,75 l

bílé víno

0,75 l

červené víno

Svatovavřinecké

280 Kč
290 Kč

Studená kuchyně
Kanapky - mix druhů

18 Kč

s italskou klobáskou a kaparou
s chipsem z červené řepy a kozím sýrem
prosciutto s mozzarellou
anglická slanina se sušenou švestkou
kuřecí miniroláda plněná sušeným ovocem
kachní paštika s brusinkou
apod.

Finger food

35 Kč

nakládaný losos s mascarpone
francouzské sušené kachní prso s piniovými oříšky a sušenou švestkou
křepelčí vejce s lososovou pěnou a kaviárem
prosciutto crudo s hráškovým krémem a hoblinou parmezánu
apod.

Plněný sendvič

50 Kč

např. s tuňákem, šunkou, vejci, sýrem atd.

Plněná bagetka malá

35 Kč

např. listový salát, šunka, sýr atd.

Plněná bageta velká

60 Kč

např. s tuňákem, šunkou, vejci, sýrem atd.

Malá kaiserka

25 Kč

se šunkou, uzeným sýrem a zeleninou na pomazánce

Plněná tortilla

45 Kč

se šunkou, sýrem a zeleninou
s tuňákem a vejcem

Plněný croissant

45 Kč

se zeleninou, šunkou, sýrem

Obložený chlebíček

25 Kč

šunkový na pařížském salátu
s debrecinkou
sýrový - mix druhů sýrů
se šunkou, sýrem a vejcem
s mozzarellou a rajčetem
atd.

Obložené mísy
Farmářská
100 g

pečený bůček, uzené maso, jitrnice, klobáska, tlačenka

100 g

trvanlivé salámy, šunka, slanina, prosciutto, sýr

100 g

kravské, ovčí a kozí sýry (slovenské a české)

100 g

mix bylinkových kuřecích a vepřových česnekových řízečků, okurky

100 g

čerstvá zelenina (např. okurek, rajče, paprika atd.)

100 g

čerstvé sezónní ovoce

Klasik
Selská
Česká
Vegetariánská
Ovocná

55 Kč
65 Kč
75 Kč
65 Kč
28 Kč
28 Kč

Studené mísy
Hovězí tatarák
100 g

s topinkami a opečenými tousty

100 g

moravské uzené, klobásky, pečené maso posávané s okurky

100 g

s ovocným chutney

100 g

zdobených hrozny a ořechy

100 g

z mozzarelly a rajčátek

100 g

se šunkou, sýrový košíček s ořechy

Studený roastbeef
Paštika z kuřecích a kachních jater
Výběr sýrů
Špízky
Sýrová roláda

105 Kč
105 Kč
65 Kč
75 Kč
65 Kč
65 Kč

Sladkosti
Minizákusky

20 Kč

špička, laskonky, věneček, ovocný košíček

Svatební koláčky

18 Kč

s náplní a drobenkou

Kynutý táč

25 Kč

ovocný s pudinkem

Jablečný štrůdl

18 Kč

s rozinkami

Hanácké koláče

23 Kč

s povidlím

Míša řezy
Créme rolle

28 Kč
25 Kč

z listového těsta

Tiramisu

45 Kč

v pohárku

Panna cotta

45 Kč

v pohárku

Čokoládová pěna

45 Kč

v pohárku
1 ks
1 ks
1 ks

Nepečený cheesecake
Domácí medovník
Jahodový dort
Karamelový dort

45 Kč
55 Kč
55 Kč
55 Kč

Slané pochutiny
Mandle
60 g

40 Kč

solené

Kešu

36 Kč

Tyčinky

30 Kč

60 g
Bohemia

Tyčinky
1 kg

190 Kč

z listového těsta

Při pořádání Vašich akcí můžeme zajistit i teplé jídlo dle Vašeho přání:

Šunka od kosti
servírována přímo před hosty

Řízek
s lehkým bramborovým salátem

Svíčková na smetaně
s karlovaským knedlíkem, zdobená brusinkovým terčíkem

Pečená krkovice
proložena 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 dle Vašich představ s možností podávání formou rautu.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

