Oferta cateringowa na I Komunię Świętą 2018 (I – dostawa )
Założenia:
Miejsce –do uzgodnienia
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: 100,00 zł /os.; Dzieci:50 zł/os.(do lat 10)
PRZEKĄSKI ZIMNE –250 g / os.
Ruloniki w szynce parmeńskiej z musem i rukolą
Galantyna z kaczki z sosem żurawinowym
Francuskie pate z wątróbek drobiowych na mini tostach z konfiturą z czerwonej cebuli
Łosoś ze szpinakiem w cieście francuskim
Sałatka z brokuła z szynką i prażonym słonecznikiem
Fantazja sałat z grillowanym kurczakiem z balsamicznym sosem vinaigrette
DANIE GŁÓWNE:
Zupa:250 ml /os.
Krem z kalafiora z oliwą szczypiorkową
200G/150G/150G
Kaczka w sosie żurawinowym z kluskami śląskimi i pieczonym jabłkiem
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.)
Napoje:
Soki owocowe-400 ml/os.
Woda mineralna-400 ml/os.
Stawka obowiązuje przy ilości osób :15 (poniżej ilości 15 osób-koszt transportu na terenie miasta Białystok -100 zł )
Transport poza miasto Białystok,do 100 km-wynosi:500 zł (brutto)
Podane ceny zawierają podatek Vat
Realizacja na podstawie zamówienia
Płatność-30 % zadatek,reszta gotówką po realizacji cateringu
Możliwość bezkosztowej korekty zamówienia do 4 dni przed terminem,do 10% zakładanych ilości
Oferta ważna do czerwca 2018

Z poważaniem
Katarzyna Tamioła
Specjalista ds.Cateringu
Mobile:661530573
email:catering@casablanca-catering.pl
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