COFFEE BREAKY
2 „CHODOVÉ“












á 40,- Kč
1x káva/čaj
1x 0,33l čistá pramenitá kohoutková voda s ledem a citronem
á 55,- Kč
1x káva/čaj
1x 0,25l minerální voda neperlivá / jemně perlivá / perlivá
á 60,- Kč
1x káva/čaj
1x 0,5l minerální voda neperlivá / perlivá
á 85,- Kč
neomezeně káva/čaj na 1/2 dne
neomezeně čistá pramenitá kohoutková voda s ledem a citronem na 1/2 dne

3 A VÍCE „CHODOVÉ“























á 72,- Kč
1x káva/čaj
1x 0,33l čistá pramenitá kohoutková voda s ledem a citronem
1ks slaný/sladký dezert (dle Vašeho výběru viz níže)
á 115,- Kč
neomezeně káva/čaj na 1/2 dne
neomezeně čistá pramenitá kohoutková voda s ledem a citronem na 1/2 dne
1ks slaný/sladký dezert (dle Vašeho výběru viz níže)
á 118,- Kč
1x káva/čaj
1x 0,5l minerální voda neperlivá / perlivá
1x Toma juice 0,25l (dle vlastního výběru) / Pepsi, Mirinda, 7UP
1ks slaný/sladký dezert (dle Vašeho výběru viz níže)
á 145,- Kč
neomezeně káva/čaj na 1/2 dne
neomezeně čistá pramenitá kohoutková voda s ledem a citronem na 1/2 dne
1x Toma juice 0,25l (dle vlastního výběru) / Pepsi, Mirinda, 7UP
1ks slaný/sladký dezert (dle Vašeho výběru viz níže)
á 180,- Kč
1x káva/čaj
1x 0,5l minerální voda neperlivá / perlivá
1x fresh juice 0,25l
2ks slaný/sladký dezert (dle Vašeho výběru viz níže)

Výše uvedená nabídka platí při odběru minimálně 15 porcí

NÁPOJE
1x
0,25l
0,5l
0,33l
0,33l
0,25l
0,25l
0,33l
0,2l

čerstvá káva/čaj (samoobslužný banketový stroj na kávu espresso, hnědá káva, různé druhy čajů)
minerální voda lahvinka neperlivá / jemně perlivá / perlivá
minerální voda PET neperlivá / perlivá
čistá pramenitá kohoutková voda s ledem a citronem (podáváme v 1l džbánech)
točená limonáda
džus snídaňový
fresh juice
pepsi, mirinda, 7up, schweppes, ginger ale
juice lahvinka

30,25,30,10,18,25,65,35,35,-

neomezeně káva/čaj během celého dopoledne/odpoledne
neomezeně čistá pramenitá kohoutková voda s ledem a citronem během celého dopoledne/odpoledne

65,25,-

SLANÉ
1ks
2ks
2ks
1ks
2ks
2ks

obložená minibulka – uzenina / sýr / losos
obložený minichlebíček – uzenina / sýr / losos
canapés ovocná / lososová / s olivou
obložený sendvič – šunkový / sýrový / lososový / s třeným rokfórem / s čerstvou zeleninou
pirožky plněné pikantním masem
brioche couronne plněné kozím sýrem

28,28,28,28,28,28,-

SLADKÉ A OVOCE
1ks ovocný závin s ořechy
1ks bublanina jako od babičky
1ks vídeňský dort
1ks minimedovník
2ks čokoládové brownies
2ks muffin bílý/tmavý
1ks domácí perník s čokoládou sypaný kokosem
1ks makovec
1ks minicheesecake
1ks tvarohový řez s borůvkami
1ks staročeský koláč
1ks minitiramisu
50g sušenky nebo oplatky nebo čokoládové trubičky ke kávě volně založené
300g čerstvé sezónní ovoce/zelenina

28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,-

Výše uvedená nabídka platí při odběru minimálně 15 porcí

A LÁ CARTE

(vhodné při menším počtu osob, výběr z jídelního a nápojového lístku)

Espreso, Doppio, Lungo, Ristretto
Cappuccino
Latte macchiato
Pepsi, Mirinda, 7UP, Juice, Canada Dry
Točená limonáda 0,3l
Dezerty

35,42,48,35,18,již od 45,-

BRUNCH
Dopolední bufet složený ze snídaňového sortimentu lehce doplněný o drobné obědové položky

220,-

