
№ Найменування вага кіл-ть

Оригінальні закуски

1 Шифоновий бісквіт із мікрогрина, вершкового сиру та королівською креветкою 35 12

2 Королівський фінік фарширований вершковим мусом з мигдальним горіхом 25 12

3 Спринг-роли з крем-сиром, креветкою, авакадо та мікс-салатом 30 12

4 Роли з Пармської шинки з руколою та болгарським перцем під кремом Бальзамік 30 12

Канапе

5 Пармезановий кошик з хамоном, авокадо та маринованим абрикосом 15 12

6 Канапе з ролом із сиру Дор-блю та хамону на білому хлібці 25 12

7 Канапе з сиром Гауда ГРІН ПЕСТО, оливкою та салямі в Пармезані 25 12

8 Канапе із слабосоленої форелі та моцарели на чорному хлібі в кунжуті 35 12

9 Канапе з хамоном і салатом Хаяші Вакам на хлібці, панірованому кунжутом 25 12

Шпажки

10 Шпажка з сиром Пармезан у чорному шоколаді та свіжою ягодою 40 12

11 Шпажка з шинкою Прошутто, помідором чері та в'яленими томатами 25 12

12 Шпажка "Ягідне капрезе": ягоди, моцарелла-бебі, м'ята 35 12

Імбирні воловани

13 Воловани із сирним кремом, перепелиним яйцем та червоною ікрою 25 12

14 Воловани з гуакамоле та коктельним томатом 25 12

Горячі страви

15 Індичиний кебаб у кукурудзяних пластівцях 50 25

16 Брошки з форелі з креветково-сирним соусом 50 25

17 Лангустини на грилі з вусами та скибочками ананаса 100 12

18 Грибні стейки з Моцарелою та томатами 100 12

19 Медальйони з телятини, фламбовані самбукою, з пряними травами 50 12

20 Овочі-гриль на бамбуковій шпажці: цукіні, болг.перець, гриби, морква/гарбуз 100 25

Доповнення

21 Фруктове асорті: сезонні фрукти та ягоди 700 4

22 Цитрусовий лимонад: лайм, апельсин, лимон, дика м'ята 200 25

Сума фуршету з горячими стравами на персону 675 грн/персону

Вага фуршету з горячими стравами на персону 621 грам/персону

транспортних витрат. Для отримання повної комерційної пропозиції

зв'яжіться, будь ласка, з нами за тел. 044 227 93 99, вайбер 098 227 93 99

Меню для фуршету на 25 осіб

Дане меню складено з розрахунку 675 грн/персону без урахування сервісного обслуговування та


