RENDEZVÉNY ÁRLISTA

Ital csomagok
Alap

Klasszik

Időtartam

(Ásványvíz, limonádé,
üdítő, kávé)

(Alap & csapolt sör, ház bora)

3 óra

1 600 Ft / fő

2 700 Ft / fő

6 óra

2 700 Ft / fő

3 800 Ft / fő

8 óra

3 100 Ft / fő

4 500Ft / fő

Welcome drinkek
• Édes, száraz, alkoholmentes pezsgő – 300 Ft/fő
• Prosecco – 500 Ft/fő
• Tömény italok: Unicum, Jagermeister, Finlandia vodka, házipálinka stb. (4 cl) – 980 Ft/fő
A Vadmacska Pince teljes italkínálata (tömény italok, long drinkek, premium üveges sörök stb.) kapható a
bárpultnál.

Ételek
Snackek:
• Pogácsa, sós snackek – 650 Ft/fő
• Tortilla chips sajtos és paradicsomos salsa szósszal – 750 Ft/fő
Svédasztal hideg ételekkel:
• Húsos hidegtálak, sajttálak, majonézes és zöld saláták – 2800 Ft/fő
• Mártogatósok: padlizsánkrém, tonhalkrém, zöldfűszeres joghurt, mézes-chilis szósz - teljes
kiőrlésű pirítós, friss zöldség mix a mártogatáshoz – 2000 Ft/fő
• Miniszendvicsek: sonkás, szalámis, sajtos, tonhalas, magyaros, kolbászos, mozzarellás – 1500
Ft/fő
• Vegyesen a fentiek – 2300 Ft/fő (vegyes csomagnál a minimum rendelés 25 adag)
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Svédasztal meleg ételekkel:
• Húsleves – 980 Ft/fő
• Bőségtál (sült, rántott és töltött húsok & többféle köret) – 2800 Ft/fő
• Vegetáriánus bőségtál: (rántott sajt, rántott zöldségek, köret: párolt zöldségek.) – 2800 Ft/fő
• Kérésre más meleg ételekre is adunk ajánlatot
Desszert:
• Kézműves olasz torták: 800 Ft/szelet (6-24 szeletes méretig)
• Kézműves olasz sütemények (8 féle): 890 Ft/db.
• Paleo-vegán (mentes) sütemények: 590-890 Ft/db
• Paleo-vegán torták (csokoládés túrótorta, epres túrótorta, fahéjas almás pite, málnás sajttorta,
pekándiós körtés pite, piemonti mogyorós sajttorta) – 7000 Ft/8 szelet

További információk:
A Vasmacska KávéZoo teraszán vagy belső termében min. 50 000 Ft-os minimum fogyasztással
zártkörűen is lehet rendezvényt tartani. A teljes kávézó zártkörűvé tétele minimum 200 000 Ft-os
fogyasztással lehetséges.
Személyre szabott árajánlatért hívj minket a 06 20 557 5802-es számon vagy írj e-mailt:
vasmacska@vasmacska-kavezoo.hu címre
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
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