
KOSZT oraz ilość rodzajów do wyboru 
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 
oraz szerszą propozycję przekąsek, 
kanapek oraz sałatek do wyboru.

PRZYKŁADOWE FINGER FOOD:
MINUMUM 20 sztuk z jednego rodzaju
CENY: 4-6 zł netto/sztuka

SŁONE: 40 – 60 g/sztuka
• 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
• Szaszłyczki z mozzarellą, pomidorkiem koktajlowym i czarną oliwką
• oraz wiele, wiele innych

SŁODKIE: 40 – 60 g/sztuka
•Mix ciast: sernik, szarlotka brule, kostka marchewkowa, 

czekoladowe z wiśniami
•Mix babeczek: czekoladowa z porzeczką, kajmakowa, owocowa
•Ciastka bankietowe: gruszka, malina, karmel, tiramisu
•Shot &Pop: Kokos, orzech, tiramisu, wiśnia

PRZYKŁADOWY ZIMNY BUFET

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



PRZYKŁADOWE KANAPKI I BAGIETKI

KANAPKINA BUŁECZKACH CIABATTA, PIECZYWIE RAZOWYM I BAGIETKACH
• z szynką gotowaną, pomidorem, ogórkiem zielonym, delikatnym serkiem śmietankowym, natką pietruszki 

• wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym, ogórkiem, koperkiem
• z mozzarellą, pomidorkami koktajlowymi, rukolą

OPIEKANE BAGIETKI
• z cukinią, bakłażanem, pomidorem, marynowaną zieloną papryczką, mozzarellą  i sosem balsamicznym

• z chorizo, papryką i camembertem

MINI KANAPKI SKŁADANE NA BUŁECZKACH LUB PIECZYWIE RAZOWYM
• z pieczoną piersią z kurczaka, sałatą, pomidorem, ogórkiem, sosem majonezowym

• z mozzarellą, pomidorami, rukolą i pesto bazyliowym
• z serkiem philadelphia, wędzonym łososiem, kaparami, świeżym ogórkiem i sałatą



SAŁATY

PRZYKŁADOWE SAŁATY:
• SAŁATA ANDALUZYJSKA z grillowanym kurczakiem, serem lazur oraz warzywami

• SAŁATA ESTOŃSKA z wędzonym łososiem, zielonym ogórkiem, oliwkami, kaparami 
• SAŁATA HOLENDERSKA z grillowaną polędwiczką wieprzową oraz warzywami
• SAŁATA PARYSKA z trzema rodzajami sera, warzywami, oliwkami, kaparami

• SAŁATA GRECKA z serem feta, warzywami, czarnymi oliwkami, czerwoną cebulką 

DO SAŁAT PODAJEMY: bułeczki ciabatta, masło oraz sos vinaigrette

MINUMUM 8 porcji z jednego rodzaju
CENY: 10-12 zł netto /porcja 100 g


