Zbliża się wielki dzień. Wszyscy nie mogą się doczekać przyjścia na świat Twojego maluszka.
Czy jest lepszy sposób na uczczenie zbliżających się narodzin, niż wyprawienie baby shower?
Dzięki nam nic nie umknie Twojej uwadze, przygotujemy salę, oprawę dekoracyjną i idelnie dobrane
dania po to ,żebyś wraz z Rodziną, przyjaciółmi celebrowała ten dzień z uśmiechem na twarzy.

Casablanca Catering Sp. z o. o.
Hotel *** Esperanto & Restauracja Kawelin

www.kawelin.pl
ul. Legionowa 10 15-099 Białystok

Informacje i zamówienia:
Katarzyna Tamioła
Specjalista ds. cateringu
kom.: 661 530 573
mail.: catering@casablanca-catering.pl

Założenia :
Miejsce: Restauracja Kawelin
Termin : do ustalenia
Godz. : czas trwania imprezy „Baby Shower ” – maks. 4 h
Ilość osób : min. ilość 10 osób
Przekąski zimne : 280 g/os.
Tatar ze strusia
Tatar wołowy z marynatami
Wędliny z dipami
Sery z owocami i bakaliami
Carpaccio z buraka na rukoli z serem feta
Świeże warzywa z dipami
Sałatka typu greckiego z oliwkami
Sałatka z kurczakiem i sosem czosnkowym
Pieczywo
Dania gorące:
Krem z kalafiora z prażonymi kurkami – 300 ml/os.
Udko z kaczki podane ze szparagami z puree ziemniaczanym i glazurowanymi buraczkami
– 180 g/150g/150 g os.
Bufet kawowo- deserowy :
Kawa i herbata bez limitu
Woda niegazowana z cytryną – w stole
Pepsi , 7 up – 0, 2 /os.- w stole
Musy owocowe wg ilości osób
Owoce filetowane ( 100 g/os.)
Asortyment ciast ( 100 g/os.)

Cena brutto : 98,00 zł/os.
Zapewniamy dekoracje balonowe , świeże kwiaty , dekorowanie Sali w odpowiedniej kolorystyce .

Dodatkowo :
Wino białe i czerwone ( 35 zł/but.)
Wino bezalkoholowe Resling -20%
Wszystkie dodatkowe zamówienia na alkohol – 20%

Realizacja – na podstawie oficjalnego zamówienia mailowego ,30 % zadatku od szacunkowej ceny .
Płatność – przelew /gotówka/karta – po wykonaniu realizacji.
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