25 euro + tva / pax
STARTER:
 Teri ă de sfe lă cu spu ă de hrean;
 Ruladă de spanac cu mousse de râ ză şi rodie;
 Tarti ă cu mousse de peşte;
 Tapenada de ăsli e;
 Ruladă din piept de pui cu fructe confiate, în rustă de migdale;
 Rulou de pastra ă de vită cu rucola;
 File din porc cu sos de prune;
 Caprese cu bocconcini.
MAIN COURSE:
 Piept de pui cu sos dulce-picant și coriandru fresh;
 File și porc servit cu sos curry;
 Fish fingers din cod în rustă panko.
SALATE & GARNITURI:
 Cartofi în oajă opți cu rozmarin fresh;
 Orez cu legume;
 Salată de varză al ă și varză roșie;
 Salată verde cu morcov și se i țe de dovleac;
 Salată de rudități cu sâmburi de se i țe.
SELECȚIE DE PÂINE:
 Chiflă al ă cu se i țe;
 Chiflă din făi ă i tegrală.
DESERT:
 Brownie cu rodie;
 Sponge cake cu z eură și re ă de vanilie.

www.jubile.ro

PACHET BĂUTURI NON-ALCOOLICE
OPEN BAR:
 Apă plată,
 Apă i erală Bucovina,
 Pepsi,
 Mirinda,
 7Up,
 IceTea
 Cafea,
 Cafea fără ofei ă,
 Lapte pentru cafea,
 Zahăr alb, Zahăr brun,
 Zahari ă.
PACHET BĂUTURI ALCOOLICE
OPEN BAR:
 Vin Alb - Cramele Tohani
 Vin Roșu - Cramele Tohani
 Vin Roze - Cramele Tohani
 Johnny Walker,
 Long John
 Balentines,
 Feenys,
 Alexander Gin,
 Beefeater
 Tazowski Vodka,
 Absolut
 Negrita,
 Captain Morgan
 La Revancha,
 Sauza

www.jubile.ro

Santa’s Candy Bike| Burger Bar | Karaoke cu heliu

5 euro + tva 9% / pax
*Ofertă vala ilă pe tru 100 de persoane
(include bicicleta)

Toată lumea iu eşte dulciurile, iar conceptul de candy bar este unul
dintre principalele puncta de atra ţie în cadrul ori ărui tip de eveniment.
Alege şi tu pentru petrecerea de Cră iu a companiei tale Candy Bar-ul
pe Bi i letă, iar i vitaţii tăi se vor u ură de produse delicioase
personalizate în tematica de Cră iun. Pe un display special veţi avea
parte de deserturi realizate artizanal în laborator propriu, o adevărată
încântare vizuală şi gustativă.

PACHETUL INCLUDE:
 Cupcake cu io olată și frosting de mascarpone - for ă și culoare
perso aliza ilă;
 Biscuiti din Turta Dulce - for ă și culoare perso aliza ilă;
 Cakepops Red Velet - culoare perso aliza ilă;
 Mini eclere - diverse arome și glazuri;
 Mousse de cio olată al ă cu redu ție din fructe de pădure;
 Mini tarte cu caramel și ciocolată;
 Mini tarte cu fructe;
 Red Velvet mini;
 Lollipops personalizate în te ati ă de Cră iu .

Santa’s Candy Bike| Burger Bar | Karaoke cu heliu

8,5 euro + tva9% / pax
*Ofertă vala ilă pe tru 100 de persoane

Burgerii savuroşi, personalizaţi după preferinţe! Alege pentru
petrecerea ta şi a colegilor tăi un pachet special, interactiv, care cu
sigura ţă va fi pe placul tuturor! Veţi putea să va creeati propriul burger
la alegere, din ingrediente de înalta calitate, proaspete şi foarte
gustoase. De la burgerul clasic sau cheeseburger la cel cu carne de
curcan, de la hiflă lasi ă, la cea cu se i ţe sau cea eagră, cu sosuri şi
o i aţii de legume.
PACHETUL INCLUDE:
 Burger de vită;
 Cheeseburger;
 Chicken burger;
 Cartofi proaspeţi prăjiţi;
 Cartofi proaspeţi prăjiţi cu usturoi şi pătru jel.
BENEFICII ŞI SERVICII INCLUSE:
 Transport;
 Amenajare şi Decorare bufet;
 Logisti ă şi accesorii bufet;
 Tacâmuri inox, veselă porţela ;
 Debarasare.

Santa’s Candy Bike| Burger Bar | Karaoke cu heliu

300 euro + tva
*Ofertă vala ilă pentru minim 100 de
persoane

Multă voie ună şi hohote de râs!

Alege să le oferi colegilor momente amuzante de care să râdeti mult
timp. Nu trebuie deloc să fii un as al notelor muzicale. Chiar și vocea
cea mai î zestrată se tra sfor ă în voce de desene animate prin
`magia` heliului.
I agi ează-ți cele mai î drăgite melodii, cântate î preu ă cu ai tăi
colegi pe a eeași voce `pițigăiată`. Distra ția este gara tată!

Santa’s Candy Bike| Burger Bar | Karaoke cu heliu

0722 158 058 / anne@jubilecatering.ro

0749 900 999 / evenimente@jubile.ro

