
                                                   Nabídka – catering service

Kanapka  MIX od  30 ks

Obložené chlebíčky  / šunka, sýr, salám, losos, vajíčko, tuňák…../

Kanapka MIX – DELUXE od 30 ks

 Obložené chlebíčky / kaviár, rostbeef, prosciutto, krevety…

Slané dorty,rolády

Toustový, chlebový, nebo tortillový základ /pomazánky, vajíčkový aspik ,sýry, losos.. zdobený…/

 ( Dort 24–32 porcí )                                                            ( Roláda 14-16 porcí )

Catering set pro 15-18 osob   / 4-5 ks na os./

Různé druhy chuťovek / očka, jednohubky, roládky, slané minizákusky, sýrové kuličky
plněné košíčky, šunkové rolky atd…, servírované s čerstvou zeleninou a ovocem /

Catering set  - DELUXE pro 15-18 osob / 4-5 ks na os./

                   Různé druhy chuťovek z delikatesních potravin  / antipasti, finger food, profiterolls, proscuitto,
krevety, paštičky, francouzské sýry atd.… servírované s čerstvou zel. a ovocem /

Obložené mísy pro 15 – 18  osob                                                           od

                  /šunkové, sýrové, zabíjačkové, zeleninové, antipasti atd…podávané s pečivem/

€ 1,50
11,1,5

€ 2,-
11,1,5

€ 42,-
11,1,5

€ 24,-
11,1,5

€ 79,-
11,1,5

€ 99,-
11,1,5

€ 65,-
11,1,5



                                                                   ... sladké

Rolády,řezy
/ čokoladové,ovocné,ořechové,karamelové,nugátové atd../

                       /kokosové,žloutkové,ořechové,brownies,pernik,punčové,medovník atd…/

                       ( Roláda 10-12 ks)                                                                    ( Řezy 26-28 ks)

           Zákusky              od 15 ks /jeden druh/                  od
                                   / věnečky, trubičky, štafetky, laskonky, větrníky, kokosky atd…./

Tradiční české koláče od 15 porcí
                                / chodské,svatební,posvícenské…/

                                      (  10-12 ks )                            ( 4 ks/os.)                           ( 1 ks/os.)

Dorty od

/jahodovo - pařížský,čokoladovo-citronový meringue,mrkvový, medovník, dětské dorty atd../

 ( 16 – 20 ks)

€ 18,-
11,1,5

€ 40,-
11,1,5

€ 1,10
11,1,5

€ 15,-
11,1,5

€ 1,50
11,1,5

€ 1,50
11,1,5

€ 36,-
1,511,



          Drobné cukroví od 5 kg

/6-10 druhů svátečního cukroví,vhodné na oslavy,vánoce,svatby atd../

          Nabídku lze vždy upravit dle Vašich přání a představ. Taktéž nabízíme tématické produkty,

          např. velikonoční beránek,vánoční štola,mikulašké perníčky atd.

          Minimální objednávka je uvedena u každého produktu.

          Ceny jsou včetně DPH/MwSt./ a jsou uvedené u názvu každého sortimentu.

          Pokud ne, platí cena za celý produkt /dorty,rolády/.

          U těchto výrobků je uvedeno počet možných porcí z jednoho kusu /např. dort 16-20 ks /.

          Objednávat lze 3-14 pracovních dní dopředu, zaléží na vybraném produktu.

          Informace o alergenech obdržíte na dodacím listu Vaší objednávky.

          Sortiment a foto jsou částečně orientační, nabízeme širší sortiment, dle přání zákazníka.

          Konkrétně je pak nutné osobní jednání.

          Těšíme se na spolupráci s Vámi

                                                                                                                        PM Gastroservice

                                                                                                                       FF Kulinářství Rajnoha

€ 24,-
11,1,5


