
 

 

 

 

PRZERWA KAWOWA 
 

*bez limitu ilościowego do 30 minut 

 
 

PROPOZYCJA I 
Kawa express z dodatkami 

Wybór herbat Dilmah z dodatkami 
Soki owocowe 100% 

Woda gazowana / niegazowana 
 

Ciastka francuskie: croissant, z czekoladą , danish pastries  
Owoce sezonowe  

  
PROPOZYCJA II 

Kawa express z dodatkami 
Wybór herbat Dilmah z dodatkami 

Lemoniady 2 smaki 
Woda gazowana / niegazowana 

 
Ciastka francuskie: croissant, z czekoladą , danish pastries  

Suszone owoce, orzechy  
 Owoce sezonowe  

 
PROPOZYCJA III 

Kawa express z dodatkami 
Wybór herbat Dilmah z dodatkami 

Woda gazowana / niegazowana 
Soki świeżo wyciskane ( 2 rodzaje) 

 
Mix ciasteczek koktajlowych: np. mini szarlotka, mini sernik, mini babeczki, 

mini ciastko kokosowe, z kajmakiem, z musem malinowym,   
mini brownie, mini muffiny 

Mini drożdżówki: ze śliwką, z serem, z konfiturą owocową 
Owoce krojone: ananas, melon miodowy, pomarańcze, grejpfruty, kiwi, 

winogrona, truskawki 
 



 

 

 

 
 

PRZERWA KAWOWA CIĄGŁA 
 

*bez limitu ilościowego do 8 godzin 

 
 

PROPOZYCJA I 
 

NAPOJE GORĄCE 
Aromatyczna kawa z ekspresu 

Wybór herbat Dilmah 
 

Dodatki: mleko, cukier, cytryna 
 
 

NAPOJE ZIMNE 
Soki owocowe ( pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka ) 

Woda mineralna 
 

Dodatki do wody: cytryna, limonka, owoce, mięta 
 
 

Mix ciasteczek koktajlowych: np. mini szarlotka, mini sernik, mini babeczki, 
mini ciastko kokosowe, z kajmakiem, z musem malinowym,   

mini brownie mini muffiny 
 

Mini drożdżówki: ze śliwką, z serem, z konfiturą owocową 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
PROPOZYCJA II 

 
NA DZIEŃ DOBRY... 

Granola z jogurtem i z musem owocowym  
(truskawkowy, mango, malina, czarna porzeczka) 

 serwowana w mini szkle z dekoracją ze świeżych owoców 
 

DRUGIE ŚNIADANIE... 
Sałatka z arbuza z serem feta, miętą, 

płatkami orzechów i sokiem z cytryny 
z odrobiną miodu, serwowana w słoiku 

 
 

A W MIĘDZYCZASIE… 
Ciastka ziarniste, z otrębami, grahamowe, 

dietetyczne, owsiane 
 
 

NAPOJE GORĄCE 
Kawa z expressu 

Wybór herbat (zielona, owocowa, czarna) 
 

Dodatki: cukier brązowy, mleko, mleko sojowe, cytryna 
 
 

NAPOJE ZIMNE 
Lemoniada tradycyjna z cytryną i miętą 

Woda mineralna z bukietem owoców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROPOZYCJA III 

 
NAPOJE GORĄCE 
Kawa z expressu 

Wybór herbat (zielona, owocowa, czarna) 
 

Dodatki: cukier brązowy, mleko, mleko sojowe, cytryna 
 

NAPOJE ZIMNE 
Woda mineralna z bukietem owoców 

Soki owocowe 100% 
 
 
 

WYBÓR TARTINEK  
-na jasnym i ciemnym pieczywie z wędlinami, pastami, mięsami pieczonymi, 

łososiem, warzywami 
 

QUICHE 
quiche z bekonem, serem cheddar, warzywami 

quiche z łososiem wędzonym, brokułami i czarnymi oliwkami 
quiche z gruszką i kozim serem 

quiche z indykiem, pomidorem i pieczarkami 
 

MINI TORTILLE 
- z szynką, serem, z grillowaną piersią kurczaka, z łososiem, z pastą tuńczyka, 

wegetariańskie 
 

CIASTECZKA BANKIETOWE 
- mini eklerka z musem pomarańczowym, ptyś kawowy,  sernik z czekoladą, 

trufle czekoladowe 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PRZYKŁADOWE OFERTY LUNCHU 
 

*dostosujemy do charakteru imprezy, czasu trwania, przestrzeni 
 

LUNCH I 
 

SAŁATKI 
Sałatka z jajkiem w koszulce, awokado i grillowanym szpekiem z sosem 

jogurtowo- ziołowym 
Sałatka Cezar z grillowaną wołowiną, bekonem, grzankami, parmezanem i sosem 

cezar na bazie musztardy i majonezu 
Świeże liście szpinaku z prażonym bekonem, tartym parmezanem i dresingiem 

balsamico 
Liście rukoli z pieczonymi burakami, kozim serem, winogronami i orzechami 

włoskim 
 

ZUPA 
Aksamitna zupa brokułowa 

Zupa krem z buraków, pieczonych jabłek z musem z passiflory 
 

DANIE GŁÓWNE 
Sola na musie borowikowym z natka pietruszki 

Grillowana pierś z indyka z balsamiczną szalotką 
Medaliony z polędwiczki wieprzowej w sosie musztardowo tymiankowym 

Pierogi ze szpinakiem i serem 
Pikantne ryżowe krążki z ratatouille warzywnym w sosie pomidorowym 

Ziemniaki smażone w cieście piwnym z miodem 
Ryż jaśminowy z warzywami 

Marchewka baby z masełkiem 
Warzywa na styl hiszpański 

 
DESERY  

Mus z mango na bazie bitej śmietany 
Mus z białej i ciemnej czekolady z aromatem kawy 

Tradycyjny sernik z białą czekoladą 
Jabłecznik z polskich jabłek 

 



 

 

 

 
LUNCH II 

 
SAŁATY 

Mix sałat z grillowaną kolorową cukinią i chrustem z szynki parmeńskiej z sosem 
czosnkowym na bazie oliwy 

Sałatka z kopru włoskiego z pomarańczami i malinami z dresingiem cytrusowym 
Radichio i roszponka z mango, awokado, nasionami chia, jeżynami i dresingiem 

octowo- jabłkowym 
Sałata rzymska z grillowaną piersią z kurczaka, złotymi cebulkami i dresingiem 

szczypiorkowym 
 

ZUPA 
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym 

Krem z pora z grzankami razowymi  
 

DANIE GŁÓWNE 
Dorsz na pieczonych jabłkach z octem balsamicznym, 
Duszona wołowina z sosem winogronowym z anyżem 

Schab nadziewany leśnymi grzybami zapiekany z sosem śliwkowo winnym 
Canneloni z brokułami i parmezanem z sosem ze świeżych pomidorów 

 
Ziemniaki zapiekane z pomidorami i pesto 

Szafranowe pęczotto 
Duet fasolki szparagowej z masełkiem i bułka tartą 

Warzywa z pary z płatkami migdałów 
 

DESERY  
Malinowy Raj (delikatny, puszysty biszkopt przekładany malinową pianką) 

Beza orzechowa (krem mascarpone z masłem orzechowym, karmelizowana figa) 
Beza owocowa z krem mascarpone i świeżymi owocami 

Tradycyjny jabłecznik 
Delikatny maślany sernik w delikatnej polewie z białej czekolady 

Ciasto kajmakowe 
Mus tropikalny z gorzką czekoladą 

Tarta z białą czekoladą z mascarpone i konfiturą z owoców leśnych 
 
 



 

 

 

 
NAPOJE DO LUNCHU 

 
Wybór soków 100% ( 3 rodzaje) 

Cola, Fanta, Sprite 
Woda mineralna z owocami 

 
Wybór herbat Dilmah z dodatkami: miód, cytryna, syropy smakowe 

Kawa z dodatkami 
 
 

Dodatkowo proponujemy: 
 

➢ Lunch boxy 
➢ Stacje live cooking 
➢ Pełną logistykę 

 


