Klub Prime
Katowice ul. Mielęckiego 10
40-013 Katowice

BE THE BEST, BE PRIME...

„Finger Food”
czyli efektowne dla oka i kubków smakowych mini przekąski

ZESTAW I
- Mini Burger Wołowy
- Mini Hot Dog
- Pumpernikiel mix
- Kruche babeczki z musem z tuńczyka i kaparów
- Szaszłyki z chorizo ,pomidora koktajlowego i oliwki
- Mini caprese
- Bruschetta z pomidorami i bazylią
- Szaszłyki z kabanosa, ogórka konserwowego, cebulki oraz chilli
- Roladka z kurczaka z pomidorami suszonymi i oliwki zielonej
- Sakiewka z ciasta fillo ze słodko-kwaśnym kurczakiem
Cena zestawu 180 zł
Zestaw zawiera 80 sztuk przekąsek

ZESTAW II
- Mini Burger Wołowy
- Mini Hot Dog
-Mini Pizza mix
-Melon w szynce Parmeńskiej
-Ogórek z musem ziołowym i łososiem wędzonym
-Pumpernikiel z musem chilli i śledziem
-Roladka ze schabu z morelą lub białą kiełbasą
-Pstrąg w bakłażanie
-Tartinki warstwowe
-Sakiewki z ciasta fillo ze słodko-kwaśnym kurczakiem
Cena zestawu 210 zł
Zestaw zawiera 80 sztuk przekąsek

www.klubprime.pl
facebook.com/KlubPrime

ZESTAW III PREMIUM
- Mini Burger Wołowy
- Mini Hot Dog
- Pikantne mini gazpacho
- Szynka parmeńska ze szparagami
- Babeczki z kawiorem i łososiem
- Krewetki w szynce parmeńskiej
-Roladka z kurczaka z pomidorami suszonymi i oliwką zieloną
-Rozbef pieczony w musztardzie francuskiej
-Roladka z łososia wędzonego
-Tatar wołowy na grzance
Cena zestawu 230 zł
Zestaw zawiera 80 sztuk przekąsek

ZESTAW IV – FIT
- Mini gazpacho
- Melon w szynce Parmeńskiej
- Ogórek z musem ziołowym i łososiem wędzonym
- Sakiewki z ciasta fillo z warzywami
- Mini caprese
- Roladka z łososia wędzonego
- Pumpernikiel mix
- Tartinki warstwowe
- Chrupiące warzywa w kremowym dipie
- Mini sałatka grecka
Cena zestawu 190 zł
Zestaw zawiera 80 sztuk przekąsek

Kanapki dekoracyjne, bankietowe
Kanapki 4 strony świata
Mozzarella, pomidor, bazylia, sos balsamiczny
Salami, pomidor, oliwki, pikantna salsa
Ser typu feta, pomidor, oliwki, oliwa z oliwek
Kiełbasa, ogórek konserwowy, cebulka marynowana, musztarda

Kanapki Klasyczne
Szynka wiejska, ser żółty Gouda, pomidor, ogórek zielony
Filet drobiowy, ser Camembert, papryka, oliwki
Polędwica łososiowa, jajko, sos tatarski
Mix warzyw (ogórek zielony, pomidor, papryka), wiórki sera żółtego
Zestaw 65 szt kanapek – 160 zł
Kanapki przygotowywane z dodatkiem masła lub oliwy z oliwek.
Kanapki dekorowane są sałatą i świeżymi ziołami.

www.klubprime.pl
facebook.com/KlubPrime

Zimne płyty
Patera Klasyczna
Mięsa pieczyste
Pastrami, schab w czosnku, indyk barbecue z czarnuszką
Wędliny
Polędwica sopocka, szynka wiejska, kabanosy, kiełbasa wędzona
Tradycyjnie
Pasztet, rolada boczkowa, smalec
Dodatki
Chleb wiejski, masełko czosnkowe lub ziołowe,
Zestaw dekorowany ogórkami konserwowymi, pieczarkami marynowanymi
oraz papryką konserwową
Cena zestawu dla 6 -7 osób: 160 zł

Patera sery świata
Sery
Ser brie, camembert, tradycyjny, wędzony, fromage pikantny
Koreczki
Koreczki serowo warzywne, mix pomidorów koktajlowych, oliwek, pieczarek
marynowanych oraz ogórków konserwowych
Zestaw dekorowany kaktusami marynowanymi, nachos, paluszki grissini,
oraz orzechami, całość podana wraz z sosem tarninowo-żurawinowym
Cena zestawu dla 6-7 osób: 160 zł

Dodatkowe informacje, zamówienia oraz indywidualne modyfikacje zestawów:

Łukasz Ciach
tel. 883 995 373
Klub Prime

www.klubprime.pl
facebook.com/KlubPrime

