Пропозиції

Керівник
Катерина
+38 (098) 956 28 36
ekaterinaterzinova@gmail.com
Менеджер по роботі з гостями
Ольга
+38 (063) 746 56 51
olyakeybol@gmail.com

http://okcatering.com.ua/

Катерина
+38 (098) 956 28 36
Ольга
+38 (063) 746 56 51

Меню
Варіант 1

вартість на 1 гостя – 250 грн
Назва

Вага (грам)

Холодні закуски
Овочевий салат з твердим сиром та гірчичним соусом
Печені овочі з курячою грудинкою на грилі
Міні профітролі з печінковим мусом фермерского курчати
Млинець з сирною пастою та зеленю
Клаб-сендвич з шинкою та помідором на молочній булці з гірчицею
Гарячі закуски
Мітболи курячі зі шпинатом у вершковому соусі
Філе білої риби на овочевій подушці
Картопляні шматочки в паприці
Солодощі
Тертий пиріг з вишнею

Варіант 2

150
150
35
50
80
100
100
150
50

вартість на 1 гостя – 250 грн

Холодні закуски
Канапка з курячой грудинки в соусі каррі з помідором
Твердий сир з шафрановим яблуком
Брускетта з печеними овочами та соусом Песто
Печені баклажани з куркою та перцем з голанським соусом
Салат овочевий з медово-гірчичним соусом
Гарячі закуски
Люля - кебаб курячий з соусом BBQ
Рибні нагетси з соусом тар-тар
Овочі парові (брокколі, кольорова капуста, цукрова морква)
Картопляні шматочки в паприці
Солодощі
Корзинка з заварним кремом та фруктами

35
30
30
150
150
100
100
150
150
65

Варіант 3

вартість на 1 гостя –
Назва

Вага (грам)

Холодні закуски
Салат Грецький з сиром Фета та оливками Kalamati
Капрезе з соусом Песто
Курячий рулет зі шпинатом
Овочевий наполеон з пряним соусом
Сезонні фрукти
Гарячі закуски
Міни шашлички курячі з грибами
Філе білої риби з сирним соусом
Медальони зі свинини в медовому соусі з овочами
Млинець з грибним жульєном
Картопляний гратен з вершками
Солодощі
Міні еклери з заварним кремом під чорним шоколадом

Варіант 4

310 грн

вартість на 1 гостя –

150
100
75
100
100
100
100
80
100
100
50

310 грн

Холодні закуски
Салат Цезар з беконом та сиром
Воловани з печерицями та вершковим сиром з зеленню
Сирні кульки з горішками та курагою
Куряча грудка в зелені з оливкою
Буженина в рожевій глазурі
Брускетта з томатной сальсою
Сезонні фрукти
Гарячі закуски
Медальони курячі з соусом BBQ
Трубочки свинні з горіхово-шпинатною пастою
Рибні кульки з соусом тар-тар
Овочеве соте з травами
Картопляний гратен з вершками
Солодощі
Тірамісу з фісташковим кремом

150
30
30
30
30
30
100
100
100
100
100
100
50

Варіант 5

вартість на 1 гостя –
Назва

Вага (грам)

Холодні закуски
Мікс салат з яблуками, моцареллою, горіхами під яблучно-медовою
заправкою
Відкритий мясний пиріг з овочами
Млинець з печінкою та зеленим маслом
Міні бургер з курячим мясом, овочами та Американським соусом
Брускетта з вершковим сиром та зеленню
Хрумка корзинка з грибним мусом
Сезонні фрукти
Гарячі закуски
Рулетики із скумбрії з овочами
Террін із курки з вершково-грибним соусом
Свинина з овочами в кисло-солодкому соусі
Млинець з сирно-шпинатною пастою
Крокети з броколлі
Картопляні ноккі з грибами
Солодощі
Шоколадний мусс з горіхами та ягідним суфле
Наполеон з малиновим соусом

Варіант 6

360 грн

вартість на 1 гостя –

Холодні закуски
Мікс салат з вяленим мясом під гірчичним соусом
Бочонки з цукіні, морквою та беконом
Тар-тар з лосося та авокадо
Сирні кульки в зелені
Брускетта з моцареллою та помідорами
Паштет із курки з ягідним желе
Тарт із шпинату та сиром рікота
Гарячі закуски
Шматочки морської риби з розмариновим соусом
Курячі крученики з чорносливом
Філе свинини з овочевим рататуєм
Полента з домашньою бринзою та печеним перцем
Картопля запечена з травами
Овочі гриль (перець, цукіні, гриби)
Солодощі
Чіз кейк з карамельним соусом
Ягідний мільфей з ванільним кремом

150
100
50
90
40
50
100
100
100
100
80
100
100

50
50

360 грн
150
30
30
30
30
30
100
100
100
100
100
100
100
50
50

Сервісні послуги

50 гостей – 3300 грн.
75 гостей – 3900 грн.
100 гостей – 4600 грн.
150 гостей – 5700 грн.
200 гостей – 6400 грн.

транспортні послуги по Києву
1000 грн.
коктельні столи в чорних чохлах надаються безкоштовно,
використання білих чохлів 100 грн./шт.

коктельні столи в чорних чохлах – 50 грн./шт.
використання білих чохлів 100 грн./шт.

Наші заходи
Syngenta Україна

Тест-драйв Audi

КІЛЬКІСТЬ ГОСТЕЙ: 400
ТИП ЗАХОДУ: Банкет, кава-брейк.

КІЛЬКІСТЬ ГОСТЕЙ: 150
ТИП ЗАХОДУ: Фуршет.

Наші заходи
Frameworks Days

Виставка картин у SMARTVILLE

КІЛЬКІСТЬ ГОСТЕЙ : 270
ТИП ЗАХОДУ : Фуршет, кава-брейк.

КІЛЬКІСТЬ ГОСТЕЙ : 60
ТИП ЗАХОДУ : Фуршет.

Наші заходи
Huawei

Весілля Pool party

КІЛЬКІСТЬ ГОСТЕЙ : 40
ТИП ЗАХОДУ : Кава-брейк.

КІЛЬКІСТЬ ГОСТЕЙ : 60
ТИП ЗАХОДУ : Фуршет.

