
Już od 90 zł netto/os.

PRZYKŁADOWY ZESTAW BANKIETOWY:

WELCOME DRINK – lampka wina musującego - 100 ml

ZUPA: 1 porcja 200 ml/os. – 1 rodzaj
• Krem pomidorowy z bazylią i śmietanką
• Krem borowikowy z łezką śmietany
• Krem z białych warzyw z oliwą truflową

DANIE GŁÓWNE: 1,5 porcji 150 g– 3-4rodzaje
• 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

DODATKI: 2,5 porcje 100 g/os.
• Ziemniaki opiekane w ziołach/gotowane
• Kluseczki gnocchi
• Warzywa grillowane/gotowane na parze

DESER: 1 porcja 120 g/os. 
• Mix ciast: sernik, szarlotka brule, marchewkowe, czekoladowe z wiśniami
• Mix babeczek: czekoladowa z porzeczką, kajmakowa, owocowa
• Ciastka bankietowe: gruszka, malina, karmel, tiramisu

NAPOJE: Kawa, Herbata, Woda z owocami, Soki owocowe

BANKIET na ciepło

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



Już od 55 zł netto/os.

WELCOME DRINK – lampka wina musującego - 100 ml

PRZYKŁADOWE PRZEKĄSKI BANKIETOWE: 5 sztuk 50 g/os.

• 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
• Oraz wiele innych

PRZYKŁADOWE DESERY BANKIETOWE: 1 porcja 100 g
• 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)

NAPOJE: Kawa, Herbata, Woda z owocami, Soki owocowe

KOSZT oraz ilość rodzajów 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 dań do wyboru.

BANKIET na zimno

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



BANKIET

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

PROPOZYCJA MIEJSCA:
• SIEDZIBA PAŃSTWA FIRMY
• POLECANE PRZEZ NAS MIEJSCA LOKALE/ GALERIE/ PLENER

PROPOZYCJA ARANŻACJI:
• STOLIKI KOKTAJLOWE
• FORMA ZASIADANA

OFERTA OBEJMUJE TAKŻE:

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

Proponujemy poszerzenie zestawu o dodatkowe:

TORT robiony na 

zamówienie zgodnie

z życzeniem 

logotyp, kształt, kolor

ALKOHOL
serwowany przez barmana, 

open bar lub wg spożycia. 

Atrakcyjne ceny WINA
z zaprzyjaźnionej winiarni.

FOTOGRAF, 

DJ lub MUZYKA NA 

ŻYWO,

ATRAKCJE DLA GOŚCI

SZEROKI WYBÓR 

UPOMINKÓW

DELI & GIFTS


