
I PRZERWA KAWOWA 
( 9 zł brutto za osobę)  Gotowość: godz. Do ustalenia  Kawa/herbata bez ograniczeń  Dodatki: mleczko, cukier, cytryna  

II PRZERWA KAWOWA (10,50 zł brutto za osobę)    Gotowość: godz. Do ustalenia  Kawa/herbata bez ograniczeń  Dodatki: mleczko, cukier, cytryna   Ciasteczka przekąskowe 50g na osobę  

III PRZERWA KAWOWA (12,50 zł brutto za osobę)    Gotowość: godz. Do ustalenia  Kawa/herbata bez ograniczeń  Dodatki: mleczko, cukier, cytryna   Woda Mineralna (gazowana/niegazowana)butelka 0,5 L na osobę  

PRZERWA                     
KAWO

 

IV PRZERWA KAWOWA (15 zł brutto za osobę)    Gotowość: godz. Do ustalenia  Kawa/herbata bez ograniczeń  Dodatki: mleczko, cukier, cytryna   Woda Mineralna (gazowana/niegazowana)butelka 0,5 L na osobę  Ciasteczka przekąskowe 50g na osobę  
Paluszki, precelki    50 g na osobę  

PRZERWA                     
WOWA 

 

V PRZERWA KAWOWA (23,5  zł brutto za osobę)    Gotowość: godz. Do ustalenia  Kawa/herbata bez ograniczeń  Dodatki: mleczko, cukier, cytryna   Woda Mineralna (gazowana/niegazowana)butelka 0,5 L na osobę  TARTINKI DEKORACYJNE 3 szt.  na osobę (do wyboru) 
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VI PRZERWA KAWOWA (24,5  zł brutto za osobę)    Gotowość: godz. Do ustalenia  Kawa/herbata bez ograniczeń  Dodatki: mleczko, cukier, cytryna   Woda Mineralna (gazowana/niegazowana)butelka 0,5 L na osobę  Ciasteczka przekąskowe 50g na osobę  
Paluszki, precelki    50 g na osobę    TARTINKI DEKORACYJNE 3 szt.  na osobę (do wyboru)  

RODZAJE TARTINEK (do wyboru)
 1. Tartinki z pastą jajeczną + garni 

2. Tartinki z pastą z tuńczyka 3. Tartinki ze serem pleśniowym + garni  4. Tartinki z pastą ziołową + garni  5. Tartinki z pastą paprykową + garni  6. Tartinki z wędlinami staropolskimi  7. Tartinki z łososiem  8. Tartinki z salami + garni 

(do wyboru) 
Tartinki z pastą jajeczną + garni 

tuńczyka + garni 
3. Tartinki ze serem pleśniowym + garni  

4. Tartinki z pastą ziołową + garni  
5. Tartinki z pastą paprykową + garni  

dlinami staropolskimi  
osiem 

8. Tartinki z salami + garni  

VII PRZERWA KAWOWA (26,5  zł brutto za osobę)    Gotowość: godz. Do ustalenia  Kawa/herbata bez ograniczeń  Dodatki: mleczko, cukier, cytryna   Woda Mineralna (gazowana/niegazowana)butelka 0,5 L na osobę  Ciasteczka przekąskowe 50g na osobę  
Paluszki, precelki    50 g na osobę    KANAPKI BANKIETOWE  3 szt.  na osobę (do wyboru)  

1.różnogatunkowymi
 

W skład garnidekoracyjne takie jak: oliwka czarna i zielona, pomidor, ogórek zielony, majonezy niskokaloryczne, wszelkie warzywa kolorystycznie dobierane przez Szefa kuchni. Istnieje możliwość wyboru pieczywa: pszenne, razowe, graham z dodatkiem ziaren zbóż/słonecznika, pie

Do każdego zestawu proponujemy 
soki owocowe serwowane w 

dzbankach 200 ml na osobę 2 zł
(pomarańczowy, jabłkowy, 

grejpfrutowy  

KANAPKI BANKIETOWE   (do wyboru)  1. Z serami twardymi różnogatunkowymi + garni  
2. Z serami pleśniowymi + garni  3. Z pasztetem domowym   4. Z pastami (z tuńczyka, łososia wędzonego, z makreli)   5. Z jajkiem, majonezem + garni   6. Z salami + garni   

W skład garni wchodzą elementy acyjne takie jak: oliwka czarna i zielona, pomidor, ogórek zielony, majonezy niskokaloryczne, wszelkie warzywa kolorystycznie dobierane przez Szefa kuchni. Istnieje możliwość wyboru pieczywa: pszenne, razowe, graham z dodatkiem ziaren zbóż/słonecznika, pieczywo typu wasa.  

Do każdego zestawu proponujemy 
soki owocowe serwowane w 

200 ml na osobę 2 zł 
(pomarańczowy, jabłkowy, 

grejpfrutowy, czarna porzeczka) 


