
№ Наименование вес кол-во

Оригинальные закуски

1 Роли з журавлинної тортильї з кремом Рікотта, чорносливом та горіхами 30 12

2 Роли зі шпинатної тортильї з курячим філе-гриль, болгарським перцем і моцарелою 30 12

3 Помідорчик Черрі фаршований вершковим кремом "Моцарелла" 35 12

4 Сирна сфера з виноградом у горіховій паніровці 40 12

Канапе

5 Канапе на Фінському хлібці з креветкою, мусом Рікотта та мікрогрином 20 12

6 Канапе на заварному хлібі з пікантним гарбузом та сирним мусом Рікотта 30 12

7 Канапе з сиром Дорблу в гарбузовій паніровці та свіжими ягодами 30 12

8 Канапе на Фінському хлібці з індичим філе-гриль та помідором черрі 30 12

Шпажки

9 Шпажка з бринзою, м'ятою та ягодою рожевого винограду 30 12

10 Шашлички з чорносливу, кураги та помело 35 12

11 Шпажка із граноли зі свіжими ягодами 15 12

12 Шпажка зі свіжих овочів та зелені 30 12

13 Шпажка з Фермерського сиру з паніровкою із шафрану та в'яленою динею 25 12

Салаты в конусах

14 Мікс-салат з курячим  філе, коктейльними томатами та кедровими горіхами 100 15

15 Салат-коктейль з коктейльних креветок, салата Айсберг та авокадо 100 15

Горячі страви

16 Кукурудза, запечена у фользі на грилі 100 15

17 Суфле з філе птиці із зеленим горошком та болгарським перцем 80 15

18 Шашлик з рибного філе в норі з йогуртовим соусом 100 15

19 Овочі-гриль на бамбуковій шпажці: цукіні, болг.перець, гриби, морква/гарбуз 100 15

Десерт

20 Яблучно-сирний десерт з маком 75 15

21 Корисне Рафаело - банан, курага, асорті горіхів, кокосова стружка 30 15

22 Фруктове асорті: сезонні фрукти та ягоди 700 5

Итого на одну персону по меню 577 грамм/персону

455 грн/персону

Данное меню составлено из расчёта 455 грн/персону без учёта сервисного обслуживания и

                   транспортных расходов. Для получения полного коммерческого предложения 

свяжитесь пожалуйста с нами по тел. 044 227 93 99, вайбер 098 227 93 99

Меню для фуршета на 25 персон.

Фитнес-меню - это всегда только ПОЛЕЗНАЯ и ВКУСНАЯ еда!

Финтес-меню не содержит: сахара, пшеничной муки, жареных и вредных продуктов


