ZAMÓW GOTOWY ZESTAW
Zestaw dla 6 osób
Cena: 144 zł
Francuski pasztecik faszerowany
szpinakiem, posypane sezamem
(6 szt.)
Szaszłyki owocowe z szynką
parmeńską (12 szt.)
Tortilla z serkiem, warzywami i
wędliną (18 szt.)
Tosty z szynką i serem na picie
grillowanej ( 12 szt.)
Mini koreczki (ser, oliwka, pomidorek)
(18 szt.)

Zestaw dla 10 osób
Cena: 230 zł
Francuski pasztecik faszerowany
szpinakiem, posypane sezamem
(5 szt.)
Francuski pasztecik faszerowany
pasztetem i żurawiną (5 szt.)
Szaszłyki owocowe z szynką
parmeńską (10 szt.)
Tortilla z serkiem, warzywami i
wędliną (15 szt.)
Tortilla wegetariańska (15 szt.)
Tosty z szynką i serem na picie
grillowanej (20 szt.)
Mini koreczki (ser, oliwka, pomidorek)
(30 szt.)

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY ZESTAW
Menu
Tortilla ze szpinakiem
Tortilla z serem i szynką
Wrap drobiowy
Tarta z borowikiem
Tarta ze szpinakiem

Ilość
1 szt.
(6 kawałków)
1 szt.
(6 kawałków)
1 szt.
(4 kawałki)
1 szt.
(8 kawałków)
1 szt.
(8 kawałków)

Cena
15 zł
14 zł
18 zł
22 zł
20 zł

_______________________________________________________________________________
Aria Restauracja tel. 12 276 03 45, tel. 889 546 003

Vol au venty (babeczki smakowe: meksykański, szpinakowy,
pieczarkowy)
Tartinki (mini kanapeczki – mix smakowy: pasta
paprykowa/ tuńczykowa/ salami/ szynka / ser )
Mix faszerowanych francuskich pasztecików
(pasztet z żurawiną, drobiowy ze szpinakiem, mozzarella z
pomidorem)
Mini burgery
Nuggetsy z dipem andaluzyjskim
Mix mięs i rolad pieczonych – patera
(drobiowa z suszonym pomidorem, wieprzowa ze
szpinakiem i serkiem feta, drobiowa w 3 kolorach)
Deska serów (5 rodzajów: mozzarella, gouda, wędzony,
camembert, lazur)
Roladki z łososia musem koperkowym lub musem
chrzanowym
Galaretka drobiowa
Galaretka wieprzowa
Śledź po węgiersku z rodzinkami
Śledź w śmietanie
Sałatka jarzynowa
Sałatka serowo-pieczarkowa
Sałatka cezara
Sałatka z kurczakiem i selerem naciowym
Smalec ze skwarkami
Sos tatarski
Sos andaluzyjski
SŁODKI – finger food w kubeczkach
panna cotta z musem malinowym,
mus z białą czekoladą i owocami, bananowo –
czekoladowy, czekoladowy, czekoladowowiśniowy, à la Raffaello

10 szt.

30 zł

10 szt.

35 zł

10 szt.

40 zł

1 szt.
(20 kawałków)
1kg
( dla ok. 12 osób)

9 zł
55 zł
100 zł

1 deska
(500g)
(10 kawałków)

35 zł

10 szt.
10 szt.
1 kg (10 kawałków )
1 kg (10 kawałków )
1 kg
1 kg
1 kg
1kg
200g
200 g
200 g
10 szt.

45 zł
45 zł
40 zł
35 zł
40 zł
40 zł
40 zł
45 zł
12 zł
12 zł
12 zł
60 zł

10 szt.

65 zł

SŁONE – finger food w kubeczkach
(pasztet z żurawiną, roladka drobiowa, roladka
wieprzowa, sałatka z mini mozzarellą, sałatka
mini grecka, sałatka mini z kurczakiem)

60 zł

Dodatkowe informacje
o Przy zamówieniu powyżej 100 zł na terenie Skawiny – dowóz gratis,
o Przy zamówieniu poniżej 100 zł oraz poza terenem Skawiny – cenę dowozu
ustalamy indywidualnie,
o Możliwość wypożyczenia naszej zastawy.

ZAMÓW TERAZ

787 832 319

| biuro@aria-restauracja.pl

