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Pakkumine

Ürituse tellija Teie valik

Toimumise aeg

Toimumise koht Sõpruse Bistroo

Ürituse teema Pulmad

Osavõtjate arv 40

Nimetus Ühik Kogus Hind Summa

Salatid

Grillitud peedisalat lehtsalati padjal serveeritud parmesanijuustu ja Ceasari kastmega g 50

Köögivilja - juustuga täidetud raviooli salat basiiliku -oliiviõli kastmega (roheline uba, tomat, sibul, raviolid, spinat) g 75

Saksapärane kartulisalat maitsestatud sinepi majoneesiga (keedetud kartul, sibul, krõbe peekon) g 75

Vahemere grillköögivilja salat (baklazaan, zucchini, paprika, ürdid, sidrunimahl, oliiviõli) g 50

Külmad suupisted

Kurk täidetud Tatziki kreemiga serveeritud päikese kuvatatud tomatiga tk 1

Kirsstomatiga täidetud zucchini üleküpsetatud parmesani juustuga tk 1

Hummus (kikerherne püree küüslaugu, seesamipasta ja oliiviõliga) serveeritud kolme juustu Quesadilladega g. 30

Meresoola ja ürtidega soolatud lõhefilee serveeritud kalamarja-hapukoore kastmega g. 30

Miniatuursed krõbedad saiad (Brucchetta) serveeritud kodujuustu - vürtsikilu salatiga (kodujuust, tomat, kurk) g 30

Praetud räimepihvi viilud serveeritud Tar-Tar kastmega (sibul, hapukurk, ürdid, majonees, sidrun) g 30

Melon serveeritud parmasingiga g 30

Seafilee rull täidetud parmesani juustu õuna täidisega serveeritud mädarõika kastmega g 30

Kodu suitsutatud sea kaelakarbonaadi sink serveeritud teralise sinepi majoneesiga g 30

Soetoit vaagnatega lauda

Ladina-Ameerika päraselt marineeritud kanakintsuliha serveeritud puuvilja-mango salsaga g 100

Söegrillil röstitud seafilee täidetud mee-apelsini hautatud kapsaga g. 100

Praetud kartul maitsestatud sibula ja ürtidega g. 100

Röstitud Eestimaised köögiviljad (porgand, kaalikas, sibul, peet, juurseller) g. 100

Magus / Lisa

Eritellimusel pulmatort g. 100

Puuvilja vaagen / käsitöö trühvlid g 40

Kukli - leivalik g 20

Menüü hind inimese kohta inim. 40 20,79 831,6

Alkoholivabad joogid

Jõhvikamorss inim. 40 0,89 35,6

Jäävesi Sidruniga inim. 40 0,19 7,6

Kuumad joogid

Kohv/tee inim. 40 0,69 27,6

Kaunistused/inventuur

Laudlinad tk 8 8,8 70,4

Lillevaasid tk 8 1,1 8,8

Seelik laudadele tk 2 10 20

Teenindus

Ettevalmistus ja koristus 1 x 5 h 5 8,55 42,75

Teenindus 2 x 7 h 14 11,35 158,9

Lisamärkused Kokku 1 203,25€      

Km.20% 240,65€         

Kokku 1 443,90€      

Annuleerimistingimused

Kõik tellimuste muudatused ja annuleerimised tuleb Kliendil esitada kirjalikult

Kliendil on õigus vähendada ja annuleerida toitulustustellimusi trahvivabalt alljärgnevalt, kui ei ole kokkulepitud teisiti:

	Vähemalt 10 päeva  enne ürituse algusttuleb tasuda kuni 50% tellimuse kogumaksumusest

	Tellimuse toimumise päeval 0% tellimuse kogumaksumusest
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