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MENU
Bankiety – propozycja II

Bankiety
Cena: 70 zł netto za osobę (cena dla 100 osób)

Bankiety to wystawne przyjęcia, które są z reguły
organizowane, aby uczcić bliskie nam osoby lub
uświetnić wyjątkowe wydarzenia. Chcemy zadowolić
wszystkich zaproszonych gości i sprawić, by długo
nie zapomnieli o tym wieczorze. Kaskada Catering
ma na to sposób. Nasza propozycja menu usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających koneserów
dobrego jedzenia. Kucharze o mistrzowskich umiejętnościach zadbają o jakość potraw, a profesjonalni
kelnerzy o ich eleganckie podanie. Z nami Państwa
bankiet na pewno wypadnie znakomicie, a dla gości
stanie się niezapomnianym wydarzeniem.
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Napoje
• Kawa
• Herbata czarna i smakowa
• Woda mineralna gazowana i niegazowana
• Soki owocowe: pomarańcza, jabłko, porzeczka

Zimny bufet
• Selekcja tartinek koktajlowych 300 szt.
• Koreczki drobne, podane w formie jeża 300 szt.
• Lustra z wędlinami, mięsami pieczonymi, roladami i galantynami 100 g/os.
• Mini szaszłyki z mozarelli i pomidorków koktajlowych z Pesto 100 szt.
• Filet z białej ryby w galarecie z masełkiem czosnkowym 100 szt.
• Roladki szynkowe ze szpinakiem i twarożkiem 100 szt.
• Deski serów żółtych i pleśniowych z bakaliami 100 g/os.
• Pasztet w cieście francuskim z żurawiną 50 g/os.
• Śliwki i morele smażone w boczku 200 szt.
• Vol-au-vent z kurczaka zapiekany z serem 100 szt.
• Pieczywo
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Deser
• Ciasteczka deserowe 100 g/os.
• Patery z owocami: jabłka, banany, winogrona, kiwi ,mandarynki 5 kg
• Ciasto domowe: szarlotka, sernik, ciasto jogurtowe z owocami 4 kg
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Kaskada Catering
ul. Łany 5A
32-020 Wieliczka
tel. 516 072 254
biuro@kaskada-catering.pl
www.kaskada-catering.pl

Podane w katalogu ceny są cenami netto. Zawierają
wszelkie koszty organizacyjne. Obejmują: profesjonalną obsługę kelnerską, zastawę stołową, szkło,
sztućce, nakrycie i dekorację stołów oraz transport.
Jeżeli nasze propozycje nie spełniają Państwa
oczekiwań prosimy o kontakt, z przyjemnością
zapoznamy się z Państwa sugestiami i uwagami,
dzięki którym będziemy mogli przygotować ofertę
dostosowaną ściśle do Państwa wymogów.
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