
Фуршетне меню 
без гарячих закусок

Кількість гостей: 100
Вихід їжі на персону, гр: 370
Вихід напоїв на персону, мл: 560

Холодні закуски, салати Вага
 гр.

К-сть
шт.

Салат з креветками  
Маш салат, коктейльні креветки, соус Кімчі, слайси молодого пармезану 65 50

Салат з печеним качиним філе
Качине філе, гриби лисички маріновані, мікс салату, крутони, оливкова олія з 
травами

65 50

Міні-тост зі анчоусом, вершковим мусом і мікрогріном 25 100

Міні-тост з хумусом і брокколі та чорним кунжутом 30 100

Брускетта з тартаром з лосося, помідором, базиліком і вершковим маслом з 
прянощами 35 75

Брускетта з прошутто, м'яким сиром, руколою та слайсом свіжого огірка 35 75

Брускетта на грильованому хлібі з печеними перцями і грецьким сиром та 
волоськім горіхом 35 75

Сири:
Томатный сир Базирон та Базирон з базиликом, німецькій сир з коров'ячого 
молока Емменталь, витриманий Старий Ротердам, козячий сир з Трюфелем, 
молодий Пармезан Гранд-Лео, сир Дор-блю та мякий датський сир Брі.
М'ясо:
Салямі з Parmigiano, Парма, італійська варена ковбаса Мортаделла та пряна 
іспанськя ковбаса Чорізо.
Компліменти:
Гречаний багет, палочки гріссіні, ассорті горіхів, оливки, маслини Каламата,  
виноград, мед.

1000 5

Французький пиріг Кіш Лорен з сьомгою і шпинатом під вершковою заливкою 1000 4

Холодний французький пиріг Фламіш з печеної грушею і сиром 1000 4

Десерти Вага
 гр.

К-сть
шт.

Малинове парфе зі шпинатним бісквітом 35 25

Трайфл чізкейк з сезонними фруктами 50 25

Класичний шоколадний десерт Брауні з фундуком 35 25

Тарталетка з лимонним курдом і меренгою 30 25

Напої Об'єм
мл.

К-сть
шт.

Апельсиновий лимонад з ягодами малини та освіжаючими нотками м'яти, подача 
з трубочкою та льодом 250 50

Лимонаду з ківі та м'яти на содової з цукровим сиропом, подача з трубочкою та 
льодом 250 50

Вода Aqua Minerale, газ/без газ, пет 500 50

Смузі Ягідно-банановий: Полуниця, заморожена чорниця, банан, апельсиновий 
сік, натуральний йогурт без добавок 200 30

*Меню та фото э прикладом. За персональным прорахунком звертайтесь до менеджера


