
Delta cafe & bistro OÜ

Pärnu mnt 141

Tallinn

kontakt: Marko 

Tel. +372 51 43 413

E:mail: deltaresto@gmail.com

Pakkumine

Ürituse tellija Näidispakkumine

Toimumise aeg Küsi soovitud kuupäeva

Toimumise koht Delta Cafe & Bistro, Pärnu mnt 141

Ürituse teema Teie soovil

Osavõtjate arv 30

Nimetus Ühik Kogus Hind Summa

Buffee stiilis

Salatid

Eestipärane kartulisalat röstitud kreeka pähklite ja krõbeda peekoniga g 75    

Röstitud peedisalat serveeritud keedumuna, vürtsikilu filee ja laabijuustu laastudega g 50    

Lehtsalati mixil serveeritud Balsamico-ga üleküpsetatud kirsstomatid laabijuustu ja Caesari kastmega g 50    

Külmad lõigud

Peediga soolatud lõhe filee serveeritud marineeritud köögivilja padjal Wakame puruga g 30    

Räime filee äkis (kiirsoolatud räim maitsestatud vürtsidega) serveeritud tilli õliga g 30    

BBQ ahju röstbeef serveeritud sibulamoosi ja kapari majoneesiga g 30    

Metsaseene tartar leivakrõpsus tk 60    

BBQ-s valmistatud sea kaelakarbonaadi sink maitsestatud vürtsidega serveeritud peterselli - sidruni salsaga g. 30

Soe buffee

Sinepi ja meega glaseeritud grillitud lõhe g 100

Jamaika pärane kana kintsuliha Jerk valmistatud tulisel söegrillil serveeritud tomati-puuvilja-ürdi salsaga g 100

Röstitud köögivili; paprika, tomat, varsseller, zucchini, baklazaan, g 120

Röstitud kartul maitsestatud köömnete ja meega g 100

Magus

Sokolaadi kook serveeritud vaarika kastmega g 100  

Kukli - leivalik g 20

Menüü hind inimese kohta inim. 30 18,95 568,5

Alkoholsed Joogid

Alkoholivabad joogid

Jäävesi Sidruniga (piiramatu) inim. 30 0,29 8,7

Naturaalne morss (piiramatu) inim. 30 1,19 35,7

Kuumad joogid

Kohv: Colombia Inga Aponte / tee inim. 30 0,69 20,7

Teenindus / Rent

Ettevlmistus / Koristus 2 x 5 h 10 9,55 95,5

Teenindus 1 x 7 h 7 11,55 80,85

Soovikorral võimalik Teie alkohol-lisandub 2,99,-EUR inimese kohta klaasirent (sisaldab kõiki klaase)

Lisamärkused Kokku 809,95€  

Hinna sisse kuulub serveerimiseks ja söömiseks vajalik inventaar! Km.20% 161,99€  
Kokku 971,94€  

Annuleerimistingimused

Kõik tellimuste muudatused ja annuleerimised tuleb Kliendil esitada kirjalikult

Kliendil on õigus vähendada ja annuleerida toitulustustellimusi trahvivabalt alljärgnevalt, kui ei ole kokkulepitud teisiti:

	Vähemalt 24 tundi enne tellimuse algust kuni 100% tellimuse kogumaksumusest.

	Vähemalt 14 päeva enne tellimuse algust kuni 50% tellimuse kogumaksumusest

	Tellimuse toimumise päeval 0% tellimuse kogumaksumusest

mailto:deltaresto@gmail.com

