
 

 
 

 
 

Deski obfitości : 
 
5 os./ 95 zł  -  10 os./  190 zł  -   20 os./  360 zł 
Deska obfitości przekąsek : 
Parówki w cieście francuskim 
Naleśnik z serem i szynką zawijane 
Bagietka zawijana  
Tarta z warzywami  na cieście francuskim 
Pieczarki z pastą jajeczną i boczkiem 
Hot dogi 
Mini burger mięsny 
Szaszłyki mini drobiowe 
Paluchy z ciasta drożdżowego 
Pieczone ziemniaki 
Placki z kaszy gryczanej z twarogiem i łososiem wędzonym 
Tortilla burrito 
Owoce  
Krakersy 
 
 
 
5 os./ 90 zł  -   10 os./ 160 zł  -   20 os./ 280  zł 
Deska obfitości z warzywami : 
Pieczone marchewki 
Ogórek słupki  
Marchewki słupki  
Papryka 
Seler  
Fasolka szparagowa 
Kukurydza 
Karczochy 
Pomidorki sherry 
Kukurydza 
Czerwona cebula 
Oliwki  
Pikle 
Sałaty  
Salsa pomidorowa 
Salsa mango  
Dip czosnkowy 
Dip bazyliowy 



 
5 os./ 95 zł  -  10 os./ 180 zł  -   20 os./  330 zł 
Deska obfitości antipasti, sery i wędliny : 
Sery żółte i pleśniowe- korboce, oscypek, brie, camembert, lazur 
Wędliny- swojskie, parmeńska, chorizo, kabanos, salami. 
Kapary 
Oliwki 
Papryczki faszerowane 
Orzechy 
Suszone owoce 
Pomidorki 
krakersy 
Masło czosnkowe 
Pasta z bryndzy 
Sos tatarski 
Salsa mango 
Pieczywo  
Owoce  
 
 
5 os./ 90 zł  -  10 os./ 160 zł  -   20 os./ 270 zł 
Deska obfitości, owoce i słodycze : 
Owoce  
Beziki  
Gofry 
Pączki 
Ciasteczka  
Czekolady 
Bakalie 
Orzechy 
 
 
 
 
5 os./ 90 zł  -  10 os./ 160 zł  -   20 os./  280 zł 
Deska kids party : 
Gofry 
Owoce  
Placuszki jabłkowe 
Kanapki z nutellą i posypką 
Kubeczki słodkości- żelki, cukierki, pianki itp. 
Popcorn  
Kanapki z serem i szynką 
Burgery mini mięsny 
Warzywa  
Pulpeciki z indyka  
Kopytka ze szczypiorkiem 
 
 



 
 
 
 
5 os. / 32 zł – 10 os. / 45 zł – 20 os. / 55 zł 
Kosz pieczywa własnej roboty : 
Bułeczki maślane z sezamem 
Bułeczki z ziarnami  
Czerwone bułeczki z burakiem 
„Vip Chleb” na zakwasie z ziarnami i palonym popiołem 
Chleb kukurydziany z prażoną cebulą. 
 
Extra Vippółmisek : 
 
3 os. / 95 zł - 6 os. / 190 zł 
Półmisek krewetek z czosnkiem, papryką i cebulą na białym winie z zieloną pietruszką. 
 
5 os. / 85 zł - 10 os. / 160 zł  
Półmisek z tatarem wołowym z polskiej polędwicy wołowej z dodatkami. 
 
Wszystkie propozycję desek nie zmieszczą się na jednej desce także proszę 
mieć na uwadze że potrzebne jest więcej miejsca na stołach. 
 
 


