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BUSINESS EMOTION Sp. Z O.O. ul. Szczytnowska 35/39, o4-812 Warszawa
t. 516-680-580 , 511-900-800,
@. kontakt@bestcatering.pl biuro@bestcatering.pl

PROPOZYCJA I
Zupa s erwowana w wazach
Rosół z makaronem,
Bulion z gęsi z grzybami,

Dani e gł ówne podane na pół mi s kach
Rolada wołowa z sosem pieczeniowym,
Panierowany filet z kurczaka,
Polędwiczki wieprzowe z sosie grzybowym,

Dodat ki
Kluski śląskie, ziemniaki z wody z koperkiem, złocisty ryż,
Czerwona kapusta zasmażana, mizeria, miks świeżych warzyw z
aromatycznym dressingiem,

Przekąs ki zi mne podane na pół mi s kach
Półmisek mięs pieczonych, mini tatar z dodatkami, galaretki drobiowe,
Sałatka ryżowa w sosie maj onezowym,
Sałatka z kurczakiem, pieczywo, masło,

Sł odki buf et
Krem mascarpone z malinami, szarlotka, krem czekoladowy,
Tort - po stronie zamawiającego lub za dopłatą,

Napoj e gorące
Kawa, herbata oraz dodatki,

Kos zt od os oby: 110zł
w cenę nie są wliczone napoj e zimne

PROPOZYCJA II
Zupa s erwowana w wazach
Rosół z makaronem,
Krem grzybowy z grissini,

Dani e gł ówne podane na pół mi s kach
Rolada wołowa z sosem pieczeniowym,
Filet drobiowy z mozzarellą i szynką w czerwonym sosie pesto,
Bitki wieprzowe w sosie własnym,

Dodat ki
Kluski śląskie, szpinakowe gnocchi, ziemniaki z wody z koperkiem,
Buraczki na ciepło, zasmażana biała kapusta, surówka z białej rzodkwi,

Przekąs ki zi mne podane na pół mi s kach
Półmisek mięs pieczonych, deska serów wysokogatunkowych, mini tatar z
dodatkami, galaretki drobiowe,
Sałatka ryżowa w sosie majonezowym,
Sałatka z kurczakiem, pieczywo, masło,

Sł odki buf et
Krem mascarpone z malinami, szarlotka z kruszonką, krem czekoladowy,
Tort - po stronie zamawiającego lub za dopłatą,

Napoj e gorące
Kawa, herbata oraz dodatki,

Kos zt od os oby: 130zł
w cenę nie są wliczone napoj e zimne

PROPOZYCJA III
Zupa s erwowana w wazach
Rosół z makaronem,
Bulion z gęsi podany z grzybami,

Dani e gł ówne podane na pół mi s kach
Rolada wołowa z sosem pieczeniowym,
Rolada drobiowa nadziewana mozzarellą i szpinakiem,
Złocisty kotlet schabowy,

Dodat ki
Kluski śląskie, ziemniaki z wody z koperkiem, złocisty ryż,
Czerwona kapusta na gorąco, surówka coleslaw, mizeria,

Przekąs ki zi mne podane na pół mi s kach
Półmisek mięs pieczonych, mini tatar z dodatkami, galaretki drobiowe,
Różyczki z łososia z chrzanowym twarożkiem,
Sałatka ryżowa w sosie maj onezowym,
Sałatka z kurczakiem, pieczywo, masło

Sł odki buf et
Ciasto czekoladowe z wiśniami,
Krem mascarpone z malinami, szarlotka, krem czekoladowy
Tort - po stronie zamawiaj ącego lub za dopłatą

Napoj e gorące
Kawa, herbata oraz dodatki,

Kos zt od os oby: 150zł
w cenę nie są wliczone napoj e zimne

INFORMACJE
DODATKOWE

Napoj e zi mne
Soki owocowe, pomarańcza, j abłko, porzeczka - 10zł / litr
Napoj e gazowane: Coca-Cola, Sprite, Fanta - 10zł / litr
Woda gazowana / niegazowana - 6zł / litr

Dzi ękuj emy za zapoznani e si ę z nas zą propozycj ą
przyj ęci a komuni j nego.
Jes t eś my ot warci na ws zel ki e Pańs t wa s uges t i e i pomys ł y.
W przypadku pyt ań j es t eś my do dys pozycj i .
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