
EVENT  F I RMOWY



BANK IET  NA C IEPŁO

Krem pomidorowy z bazylią i śmietanką
Krem borowikowy z łezką śmietany
Krem z białych warzyw z oliwą truflową

Eskalopki wieprzowe w sosie pieprzowym z orzechami włoskim
Rolowana pierś z kurczaka ze szpinakiem w sosie serowym
Filet z piersi kurczaka zapieczony w sosie warzywnym i płatkach
migdałów
Delikatne filety z łososia duszone w aksamitnym sosie cytrynowym
Dorsz zapiekany z mozzarellą i pomidorami w pikantnym sosie
ziołowym

Ziemniaki opiekane w ziołach / gotowane
Kluseczki gnocchi
Warzywa grillowane / gotowane na parze

PRZYKŁADOWY ZESTAW BANKIETOWY

ZUPA
1 porcja, 200 ml / osobę, 1 rodzaj do wyboru

DANIE GŁÓWNE
1,5 porcji, 150 g / osobę, 3-4 rodzaje do wyboru

DODATKI
2,5 porcje, 100 g / osobę



Mix ciast: sernik, szarlotka brule, marchewkowe, czekoladowe  
 z wiśniami
Mix babeczek: czekoladowa z porzeczką, kajmakowa, owocowa
Ciastka bankietowe: gruszka, malina, karmel, tiramisu

Kawa
Herbata
Woda z owocami
Soki owocowe

DESER
1 porcja, 120 g / osobę

NAPOJE

WELCOME DRINK – lampka wina musującego - 100 ml

BANK IET  NA C IEPŁO



BANK IET  NA Z IMNO

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

PRZYKŁADOWE PRZEKĄSKI BANKIETOWE
5 sztuk, 50 g / osobę

Oraz wiele innych!

Mix ciast: sernik, szarlotka brule, marchewkowe, czekoladowe  
 z wiśniami
Mix babeczek: czekoladowa z porzeczką, kajmakowa, owocowa
Ciastka bankietowe: gruszka, malina, karmel, tiramisu
SHOT&POPS: mini pralinki (kokos, orzech, tiramisu, wiśnia)

Kawa, herbata, woda z owocami, soki owocowe

PRZYKŁADOWE DESERY BANKIETOWE
1 porcja 100 g / osobę

NAPOJE

WELCOME DRINK – lampka wina musującego - 100 ml



USŁUGI

Przygotowanie miejsca odbywania się cateringu, ustawienie
bufetów
Stoły bufetowe oraz dekorację stołów
Zastawę porcelanową oraz szklaną
Obsługę kelnerską, zapewniającą sprawną obsługę 
Utrzymanie czystości podczas imprezy oraz sprzątniecie bufetu po
zakończeniu wydarzenia
Transport cateringu

Siedziba Państwa firmy
Polecane przez Nas mięsca, lokale / galerie / plener

Stoliki koktailowe
Forma zasiadania

W RAMACH CATERINGU OFERUJEMY:

PROPOZYCJA MIEJSCA:

PROPOZYCJA ARANŻACJI:



MENU DODATKOWE

Robimy na zamówienie zgodnie z życzeniem (logotyp, kształt,
kolor)

Oferujemy szeroki wybór upomników własnej produkcji
Weranda Deli&Gifts (różne konfitury oraz sosy)

Serwowany przez barmana
Open bar lub wg spożycia
Atrakcyjne ceny wina z zaprzyjaźnionej winiarni

Proponujemy poszerzenie zestawu o dodatkowe:

TORTY

UPOMNIKI DELI & GIFTS

ALKOHOL 

Koszt oraz ilość rodzajów dań do wyboru dostosowane do liczby osób

Każda oferta wyceniana jest indywidualnie

Powyższa oferta jest poglądowa



KONTAKT

catering@werandafamily.com
catering.werandafamily.com
+48 519 340 881

WerandaCateringEvents


