
Staropolska na żytnim razowym chlebie 
Kanapki bankietowe 
z rostbefem pieczonym, sosem tatarskim i cebulką marynowaną, 
z indykiem pieczonym z brzoskwinią i cumberlandem, 
z filetem z kurczaka, pomidorkiem cherry w mięcie i bazylią, 
ze schabem karkowym, sosem chrzanowym, papryką i borowikiem 
z szynką pieczoną, marynowaną kurką, korniszonem, kaparem, papryką i natką 

Patera 25 szt 
Cena: 107,00zł 

Dobry początek na żytnim razowym chlebie 
Kanapki bankietowe 
z indykiem pieczonym z brzoskwinią i cumberlandem 
z serem żółtym i chrupiącym bekonem, papryką i oliwką 
z jajkiem, majonezem, rzodkiewką, ogórkiem i szczypiorkiem 
z pastą jajeczną, papryką czerwoną i szczypiorkiem 
z szynką, papryką czerwoną, korniszonem, kaparem oraz kurką marynowaną 

Patera 25 szt 
Cena: 85,00zł 

Mini burgery z soczystą wołowiną  
Mini burgery z wołowiną z domowym sosem, pomidorem i sałatą rzymską 

Patera 12 porcji 
Cena: 105,00zł 

Wegetariańskie przekąski wiosenne  
Spring rollsy z nowalijek z palonym sezamem  
Tartoletka z hummusem z suszonymi pomidorem i salsą z kalamatów 
Koreczki z camemberta otoczonego w pistacjach z truskawką 
Roladka szpinakowa z żółtą papryką i jarmużem 
Pomidorki koktajlowe z kremem z sera koziego z tymiankiem 

Patera 20 porcji 
Cena: 109,00zł 



Kompozycja przekąsek wiosennych 1  
Pomidorki koktajlowe z Guacamole z cząstką cytryny 
Mini wrap z rukolą i pastą z zielonego groszku z chilli 
Vol a vent z musem z łososia z czerwonym kawiorem 
Szynka parmeńską z mango, rukolą z nutą wasabi 
Roloniki z bakłażana z musem ziołowym i pomidorem 

Patera 20 porcji 
Cena: 109,00zł 

Mini burgery rybne z sosem tatarskim i rukolą 
Mini burgery z wołowiną z domowym sosem, pomidorem i sałatą rzymską 

Patera 12 porcji 
Cena: 95,00zł 

Koszyk croissantów mini z nadzieniem  
Marcepanowym, malinowym i kakaowym 

Koszyk 15 szt 
Cena: 85,00zł 

Chia na mleku kokosowym z musem malinowym w 
kieliszku martini 
16 sztuk 
Cena: 130,00zł 



Brownie z malinami  
Ciasto czekoladowe 

Patera 20 porcji 
Cena: 115,00zł 

Chia na mleku kokosowym z musem malinowym 
10 sztuk 
Cena: 85,00zł 

Croissanty mini mix wiosenny  
z łososiem i czerwonym kawiorem 
z guacamole, grillowanym tofu 
z szynką parmeńską, melonem i rukolą 

Patera 15 porcji 
Cena: 99,00zł 

Sałatka z winogronami, kozim serem, wędzonymi 
śliwkami, gruszką macerowaną w pomarańczy 
i orzechami w słonym karmelu 

Misa 
Cena: 95,00zł 



Sałatka z grillowanym kurczakiem, filecikami z 
cytrusów, pleśniowym serem i lazurowym vinaigrette 

Sałatka z grillowanym kurczakiem, filecikami z cytrusów, pleśniowym serem i lazurowym 
vinaigrette i orzechami w słonym karmelu 

Misa 
Cena: 95,00zł 

Lekkość Bytu na żytnim razowym chlebie 
Kanapki bankietowe 
z indykiem pieczonym, cumberlandem i brzoskwinią, 
z mozzarellą, pomidorkiem cherry i bazylią, 
z rostbefem pieczonym, sosem tatarskim i marynowaną cebulką, 
z filetem z kurczaka, pomidorkiem cherry w mięcie i bazylią, 
z szynką parmeńska, melonem i brzoskwinią 

Patera 25 szt 
Cena: 94,00zł 

Mini wrapy w trzech kolorach  
Wrapy pomidorowe z włoskim salami, czarną fasola, chili, miksem sałat i kolendrą 
Wrapy szpinakowe ze świeżymi liśćmi szpinaku, parmezanem, suszonymi pomidorami, 
oliwkami 
Wrapy kukurydziane z brokułami, fetą, kukurydzą i kiełkami 

Patera 21 porcji 
Cena: 109,00zł 

Sałatka z łososiem wędzonym, awokado, 
pomidorkami koktajlowymi, rukolą i sosem 
cytrynowym 
Z wędzonym łososiem, mix sałat, kiełki, świeży ogórek 
delikatny dressing 

Misa 
Cena: 99,00zł 



Mix francuskich makaroników  
Patera 24 porcje 
Cena: 106,00zł 

Mix francuskich mini makaroników na etażerce 
60 porcji 
Cena: 145,00zł 

Sernik z czekoladą i wiśniami  
Tradycyjne połączenie puszystego twarogu  
i wiejskich jaj 

Patera 20 porcji 
Cena: 105,00zł 

Koszyk ciastek francuskich  
brzoskwiniowe, czekoladowe, wiśniowe 

Koszyk 20 szt 
Cena: 70,00zł 



Muffiny (DUŻE) czekoladowe z migdałami i wanilią 
Patera 10 porcji 
Cena: 104,00zł 

Mini tarty z owocami  
Patera 20 porcji 
Cena: 109,00zł 

Mini muffin mix malinowy, marchewkowy i 
pomarańczowy 
Patera 12 porcji 
Cena: 95,00zł 

Muffiny (DUŻE) gruszkowo - imbirowe 
Patera 10 porcji 
Cena: 104,00zł 


