
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 sobivat kuupäeva!

Toimumise koht Delta Café & Bistro OÜ, Pärnu mnt 141

Ürituse teema

Täiskasvanud 40

Nimetus Ühik Kogus Hind Summa

Buffee stiilis

Salatid

Röstitud peedisalat kitsejuustuga g 60     

Tomati - Mozzarella salat serveeritud basiiliku kreemiga g 60     

Grillitud mini köögiviljade salat maitsestatud kranaatõuna vinegreega g 50     

Külmad lõigud

Õrnsoola forellifilee serveeritud laimiga g 30     

Veiseliha carpaccioo serveeritud parmesani juustu, ruccola ja balsamico - oliiviõli vinegreega g 30     

Sea sisefilee rull täidetud küüslaugu, juustu ja peterselliga serveeritud ürdi-hapukore kastmega g. 30     

Rösititud pardifilee maitsesatud seesami ja wasabiga serveeritud puuvilja salsaga g 30     

Kanamaksa pasteet serveeritud  röstitud mustaleiva ja röstitud paprika kastmega g 30     

 3 erieneva juustuvalik sinepikastmega g. 30     

Soe buffee

BBQ ahjus küpsetatud sea kaelakarbonaad serveeritud mustsõstra - rosmarini kastmega g 100  

BBQ lõhefilee maitsestatud sinepi glaseega g 80     

Röstitud köögivili; porgand, kaalikas, peet, juurseller, vasrseller, tomat, sibul, küüslauk g 100  

Praetud kartul sibula ja ürtidega g 100  

Magus

Toorjuustu mousse tort murakakattega g 100  

Kukli - leivalik g 20     

Menüü hind inimese kohta inim. 40     25,65 1026,00

Joogid

Jõhvika morss (piiramatu) inim 40 1,69 67,6

Jäävesi Sidruniga (piiramatu) inim. 40 1,29 51,6

Kuumad joogid

Kohv / tee (piiramatu) inim. 40 1,69 67,6

Teenindus / Rent

Ettevalmistus / Koristus 2 x 7 h 14 10,55 147,7

Teenindus (1 teenindaja) 1 x 7 h 7 12,55 87,85

Soovi korral võimalik võtta oma alkohol per inimene 3,99€ klaasirent
Pakkumisele lisandub ruumirent vastavalt sündmuse pikkusele 35€/h

Lisamärkused Kokku 1474,4

Km.20% 294,88€   
Hinna sisse kuulub serveerimiseks ja söömiseks vajalik inventaar! Kokku 1769,28

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#

