
500 грн./гість 
( вага: 540 г )

Кулька 
з копченою куркою, 
сиром, яйцем

ПирIг
зі шпинатом та сиром 
фета / з куркою, 
картоплею та грибами

М’ясне Плато
домашня ковбаса: свина, 
куряча, запечене м’ясо, 
діжонська гірчиця, зелень

Шашлички 
з індички в беконі 

Запечена 
картопля 
з соусом папріка

ХлIбна корзина
молочные булочки, 
ржаные булочки, 
сырные палочки

Салат Цезар 
куряче філе, бекон, 
листя салату Ромен, 
томати чері, соус Цезар

Рулет 
з баклажана  
з сирним праліне

Ковбаски гриль   
свині чи курячі на вибір

меню
(БЕЗ ВИСАДКИ НА ОСТРIВ)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



700 грн / гість 
( вага: 760г )

Кулька 
з копченою куркою, 
сиром, яйцем

ПирIг
зі шпинатом та сиром 
фета / з куркою, 
картоплею та грибами

М’ясне Плато 
lомашня ковбаса:  
свина, куряча, запечене 
м’ясо, гірчиця, зелень

Шашлички 
з індички в беконі 

Запечена 
картопля 
з соусом папріка

ХлIбна корзина
булочка житня, 
молочна та сирна 
паличка

Салат Цезар 
куряче філе, бекон, 
листя салату Ромен, 
томати чері, соус Цезар

Рулет 
з баклажана з сирним 
праліне

Ковбаски гриль    
свині чи курячі на вибір

меню
(БЕЗ ВИСАДКИ НА ОСТРIВ)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



Парус нIжноI шинки
з оливкою на хрусткому 
крутоні з огірком

Тарталетка
з міксом: крабових 
паличок, зеленої 
цибулі, кукурудзи, яйця 
і вершкового соусу

Сайда з овочами
запечена під сиром

Салат ФIджI 
з листя салату, 
огірків, томатів чері, 
перепелиних яєць під 
кисло-солодким соусом 

ОвочI-гриль 
болгарський перець, 
гриби, кабачки, 
баклажани



900 грн./гість
( вага: 930 г )

Кулька 
з копченою куркою, 
сиром, яйцем

МлинцI 
шпинатні з грибами  
та сиром

М’ясне Плато 
домашня ковбаса: свина, 
куряча, запечене м’ясо, 
діжонська гірчиця, зелень

Шашлички 
з індички в беконі 

Запечена 
картопля 
з соусом папріка

ХлIбна корзина
булочка житня, 
молочна та сирна 
паличка

Рулет 
з баклажана  
з сирним праліне 

Ковбаски гриль   
свині чи курячі на вибір

Рибне Плато
лосось, масляна риба, 
креветки, мідії, маслини, 
лимон, зелень

меню
(БЕЗ ВИСАДКИ НА ОСТРIВ)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



Парус
ніжної шинки з 
оливкою на хрусткому 
крутоні з огірком

Тарталетка
з міксом: крабових 
паличок, зеленої цибулі, 
кукурудзи, яйця і 
вершкового соусу

ТIлапIя 
запечена з овочами під 
сиром

ОвочI-гриль 
болгарський перець, 
гриби, кабачки, 
баклажани

Салат Цезар 
куряче філе, бекон, 
листя салату Ромен, 
томати чері, соус 
Цезар

Салат ФIджI 
з листя салату, 
огірків, томатів чері, 
перепелиних яєць 
під кисло-солодким 
соусом 



1100 грн./гість
( вага: 1030 г )

МлинцI 
шпинатні  
з грибами та сиром

М’ясне Плато  
домашня ковбаса: свина, 
куряча, запечене м’ясо, 
діжонська гірчиця, зелень

Шашлички 
з індички в беконі 

Запечена 
картопля 
з соусом папріка

ХлIбна корзина 
булочка житня, 
молочна та сирна 
паличка

Ковбаски гриль   
свині чи курячі на вибір

Рибне Плато
лосось, масляна риба, 
креветки, мідії, маслини, 
лимон, зелень

Сирне Плато  
дор-блю, пармезан, 
сир брі, сир чеддер, 
горіхи, виноград, мед

ОвочI-гриль 
болгарський перець, 
гриби, кабачки, 
баклажани

меню
(БЕЗ ВИСАДКИ НА ОСТРIВ)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



Парус
ніжної шинки з 
оливкою на хрусткому 
крутоні з огірком

Тарталетка
з міксом: крабових 
паличок, зеленої цибулі, 
кукурудзи, яйця і 
вершкового соусу

Салат Цезар
куряче філе, бекон, 
листя салату Ромен, 
томати чері, соус 
Цезар

Салат ФIджI
з листя салату, 
огірків, томатів чері, 
перепелиних яєць під 
кисло-солодким соусом 

Кулька 
з копченою куркою, 
сиром, яйцем

Рулет 
з баклажана  
з сирним праліне 

Шпажка 
з креветкою,  
руколою, бейбі 
моцарелою  
та авокадо

Парова Форель
зі шпинатним соусом


