Oferta cateringowa na I Komunię Świętą 2019 V 2 (- DOSTAWA )
Założenia
Miejsce – do uzgodnienia ( na terenie Białegostoku )
Termin – do uzgodnienia
Ilość osób – od 15
Godzina – do uzgodnienia
- przekąski zimne będą przygotowane na półmiskach porcelanowych
- dania na gorąco będą przygotowane wieloporcjowo i przywiezione w transporterach
- do uzgodnienia –obsługa –jeśli tak to jesteśmy z Państwem do czasu wydania pierwszego dania gorącego
- odbiór zastawy w dniu organizacji przyjęcia lub dnia następnego
PROPOZYCJA MENU – UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.

CENA: 145,00 zł /os . Dzieci: 55 zł/os.(do lat 10)
PRZEKĄSKI ZIMNE – 300 g/ os.
Tatar wołowy z marynatami
Śledź w trzech smakach
Mix pasztetów podlaskich z sosem żurawinowo / chrzanowym
Sakiewki z ciasta filo nadziewane warzywami i lazurem błekitnym
Mięsa i wędliny własnej produkcji
Roladki jarskie z pastami twarogowymi
Sałata z grillowanym kurczakiem i sosem vinaigrette
Świeże warzywa sezonowe z dipami
DANIE GŁÓWNE:
Zupa:250 ml /os.
Krem pomidorowy aromatyzowany oliwą bazyliową
200G/150G/150G
Filet z kurczaka z serem feta ,suszonymi pomidorami z ziemniakami w koprze i warzywami w maśle ziołowym
DANIE GŁÓWNE II :
Rolada ze schabu ze szparagami w sosie szczypiorkowym z purre ziemniaczanym i prażonym brokułem
DANIE DLA DZIECI:
Zupa:200 ml/os.
Rosół z makaronem i mięsnymi pulpecikami
Paluszki złociste panierowane w płatkach kukurydzianych z ziemniakami w koprze i surówką Colesław
DODATKI:
Świeże pieczywo, świeże warzywa
Asortyment ciast własnego wypieku (100 g / os)
Owoce filetowane ( 100 g/os.)
Stawka obowiązuje przy ilości osób :15 ( poniżej 15 osób transport – 100 zł )
Transport poza terenem Białegostoku do 100 km – 500 zł
Podane ceny zawierają podatek Vat
Realizacja na podstawie zamówienia
Płatność-30 % zadatek, reszta gotówką/kartą po realizacji cateringu.

Z poważaniem
Katarzyna Tamioła
Specjalista ds. Cateringu
Mobile:661530573
Email:catering@casablanca-catering.pl
Hotel Esperanto*** & Restauracja Kawelin
ul. Legionowa 10 15-099 Białystok
www.hotelesperanto.net
recepcja@hotelesperanto.net
tel. 85 740 99 00

www.kawelin.pl
restauracja@kawelin.pl
tel. 85 740 99 02

