
PRZERWA KAWOWA

ZESTAW I:

NAPOJE:
Kawa 200 ml/os.
Herbata (czarna, zielona, earl grey, owocowa)            200 ml/os.
Dodatki: mleczko, cytryna, cukier
Woda niegazowana z owocami 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut) 200 ml/os.

CIASTECZKA BANKIETOWE: 50 g/os.
delicje, z kremem, z marmoladą, familijne, kruche  

ZESTAW II:

NAPOJE:
Kawa 200 ml/os.
Herbata (czarna, zielona, earl grey, owocowa) 200 ml/os.
Dodatki: mleczko, cytryna, cukier
Woda niegazowana z owocami 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut) 200 ml/os.

CIASTECZKA BANKIETOWE: 50 g/os. 
delicje, z kremem, z marmoladą, familijne, kruche 

MINI WYPIEKI: do wyboru: 60 g/os.
• Mini drożdżówki, mini rogaliki, ciastka francuskie z owocami
• Mix ciast: sernik, szarlotka, ciasto marchewkowo pomarańczowe
• Mix babeczek: czekoladowa z porzeczką, kajmakowa, owocowa
• Ciastka bankietowe: gruszka, malina, karmel, tiramisu

Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie są naszą własnością i pochodzą z naszych realizacji



PRZERWA KAWOWA

ZESTAW III:

NAPOJE:
Kawa 200 ml/os.
Herbata (czarna, zielona, earl grey,  owocowa) 200 ml/os.
Dodatki:  mleczko, cytryna, cukier
Woda niegazowana z owocami 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut) 200 ml/os.

CIASTECZKA BANKIETOWE: 50 g/os. 
delicje, z kremem, z marmoladą, jeżyki, familijne, itp.

KANAPKI LUB PRZEKĄSKI **: 3 szt./os. 70 g/szt.

KANAPKI na  bułeczkach ciabatta, pieczywie razowym, bagietkach

PRZYKŁADOWO:
• z mozzarellą, pomidorkami koktajlowymi, rukolą
• wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym, ogórkiem, koperkiem
• z serem brie, sałatą, zielonym ogórkiem, rzodkiewką oraz kiełkami

PRZEKĄSKI:

PRZYKŁADOWO:
• Ser kozi zapiekany z suszonymi pomidorami i winogronem na grzance
• Tagliatelle warzywne zapiekane z mozzarellą na grzance czosnkowej
• Tortille maki z kurczakiem, sałatą oraz sosem kaparowym
• Vol- au vent z musem chrzanowym oraz wędzonym łososiem

Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie są naszą własnością i pochodzą z naszych realizacji



ZESTAW I:

NAPOJE: bez ograniczeń
Kawa
Herbata (czarna, zielona, earl grey,  owocowa)
Dodatki:  mleczko, cytryna, cukier
Woda niegazowana z owocami 
Soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut) 

CIASTECZKA BANKIETOWE: bez ograniczeń
- delicje, z kremem, z marmoladą, familijne, kruche 

ZESTAW II:

NAPOJE: bez ograniczeń
Kawa
Herbata (czarna, zielona, earl grey,  owocowa)
Dodatki:  mleczko, cytryna, cukier
Woda niegazowana z owocami 
Soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut) 

CIASTECZKA BANKIETOWE: bez ograniczeń
- delicje, z kremem, z marmoladą, familijne, kruche 

MINI WYPIEKI oraz OWOCE:
- Mini drożdżówki, rogaliki, ciastka francuskie z owocami  120 g/os. 
- Mix świeżych owoców sezonowych 150 g/os. 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA 
WŁASNEGO ZESTAWU NA PRZERWĘ KAWOWĄ

PRZERWA KAWOWA CIĄGŁA

Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie są naszą własnością i pochodzą z naszych realizacji



PRZERWA KAWOWA

Wszystkie zdjęcia zawarte w ofercie są naszą własnością i pochodzą z naszych realizacji

Minimum logistyczne: 300 zł netto

Możliwość KAWY Z EKPRESU CIŚNIENIOWEGO
** MINIMUM 20 sztuk z jednego rodzaju.

MEBLE:
• Bufety wraz z obrusami gratis
• Stoliki koktajlowe w pokrowcach:
• 60 zł netto/sztuka

KOSZT DOSTOSOWANY DO LICZBY OSÓB 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do podesłania zapytania 
wraz z datą realizacji, miejscem oraz liczbą osób na 
catering@werandafamily.com
Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa wycenę.

OFERTA OBEJMUJE TAKŻE:
PRZYGOTOWANIE miejsca odbywania się cateringu, ustawienie bufetów
DEKORACJĘ stołów
ZASTAWĘ  porcelanową oraz szklaną
OBSŁUGĘ kelnerską  zapewniającą sprawną obsługę
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI podczas spotkania 
oraz sprzątniecie bufetu po zakończeniu wydarzenia
TRANSPORT cateringu

Proponujemy poszerzenie zestawu o dodatkowe:

MINI WYPIEKI: 
Mini drożdżówki, rogaliki, ciastka francuskie z owocami
Mix ciastek koktajlowych (różne smaki)
Muffinki czekoladowe z malinami
Muffinki waniliowe z owocami

TARTY: 
czekoladowa z malinami / z białą czekolada i granatem / 

owsiana z jabłkami / owocowa z masą budyniową / cytrynowa

KANAPKI / PRZEKĄSKI


