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Pakkumine

Ürituse tellija Näidispakkumine

Toimumise aeg Küsi vabat kuupäeva!

Toimumise koht Sõpruse Bistroo

Ürituse teema

Osavõtjate arv 30

Nimetus Ühik Kogus Hind Summa

Salatid

Köögivilja - juustuga täidetud raviooli salat basiiliku -oliiviõli kastmega (roheline uba, tomat, sibul, ravg. 65

Saksapärane kartulisalat maitsestatud sinepi majoneesiga (keedetud kartul, sibul, krõbe peeko g. 65

Vahemere grillköögivilja salat (baklazaan, zucchini, paprika, ürdid, sidrunimahl, oliiviõli) g. 65

Külmlaud

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 Quesad g. 30

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

Miniatuursed krõbedad saiad (Brucchetta) serveeritud kodujuustu - vürtsikilu salatiga (kodujuust, tom 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

Ladina-Ameerika päraselt marineeritud kanakintsuliha serveeritud puuvilja-mango salsaga g. 90

Söegrillil röstitud seafilee täidetud mee-apelsini hautatud kapsaga g. 90

Praetud kartul maitsestatud sibula ja ürtidega g. 80

Röstitud Eestimaised köögiviljad (porgand, kaalikas, sibul, peet, juurseller) g. 90

Magus/Lisa

Kukli - leivalik g. 20

Tumeda šokolaadi toorjuustu tort serveeritud apelsini-ingveri kastmega g. 110

Menüü hind inimese kohta inim. 30 24,95 748,5

vaarika-mustsõstra morss (piiramatu) inim. 30 1,89 56,7

Jäävesi laimi ja sidruniga (piiramatu) inim. 30 1,29 38,7

Kuumad joogid

Kohv/tee (piiramatu) inim. 30 1,69 50,7

Teenindus /Kaunistused

Ettevalmistus ja koristus 1x9h 9 9,55 85,95
Teenindus (1 teenindaja) 1x7h 7 12,55 87,85

Lisamärkused Soovi korral Teie alkohol-lisandub klaasirent 3,99,-EUR inimese kohta! Kokku 1 068,40€       

Pakkumisele lisandub ruumirent vastavalt sündmuse pikkusele 35€/h Km. 20% 213,68€          
Kokku 1 282,08€       

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 14 päeva enne ürituse algust tuleb tasuda 50% tellimuse kogumaksumusest
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