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ІНФОРМАЦІЯ О ЗАХОДІ

Дата прорахунку 17 июня, 2021 Дата заходу 17 июня, 2021

Адреса

Загалом захід 8293 грн. Кількість гостей 16

Знижка 0 грн. На 1 гостя 518,31 грн.

З урахуванням знижки 8293 грн. Вихід на 1 гостя 829 г

В т.ч. сервісне обслуговування 0 грн.

ПРОДУКЦІЯ

Найменування

Ціна, грн / 

Кіл-ть / 

Сумма, грн

Вихід, г / 

Вихід на

персону, г

---

1) Hot Mix Big Box

Вистояти перед цим різноманіттям смаків не вийде, адже це найкращий бокс, який тільки можна вигадати

для великих компаній та на будь-яку подію, Дні Народження, вечірки, фуршети - цей бокс точно підкорить

серденько кожного!

Всередині боксу: шпажка гриль брюселька, кукурудза, перець болгарський, черрі, цибуля кримська;

шпажка гриль курочка, цибуля кримська, перець болгарський; шпажка гриль лосось, кабачок, перець

болгарський; шпажка гриль сом, броколі, перець болгарський, брюселька, шампіньйон, черрі.

 

1699 

× 1 

= 1699

2718 

170

2) Man`s party big box

Коли дружина поїхала з подругами на відпочинок. Коли грає улюблена команда. Коли лінь готувати, а від

доставки піци втомився. Коли вихідні проходять за комп'ютером і грою в Counter Strike. У будь-який

чоловічій незрозумілій ситуації замовляй MAN's party box! 

Всередині боксу: Куряча гомілка запечена в соусі барбекю; Свиняче ребро запечене в фірмовому соусі;

Картопля запечена з часником, овочі гриль.

1599 

× 1 

= 1599

3090 

193

3) BAO box

Ні хао! BOX Catering відкриває свої кордони і ми вже в Азії! Ось вона - альтернатива сендвічам і

круасанам! Зустрічайте азіатську новинку від BOX Catering - BAO! Комбо з трьох, бао бокс для любителів

будь-якої начинки: м'ясний, з морепродуктами і вегетаріанський. Який вибереш ти?

Всередині боксу: бао з качкою, грибами шиітаке, бамбуком і тофу; бао з креветкою темпура, капустою

пак чой, грибами енокі і арахісом; вегетаріанський бао з грибами шімеджі, паростками сої і сливовим

соусом. 

1199 

× 1 

= 1199

1890 

118
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Найменування

Ціна, грн / 

Кіл-ть / 

Сумма, грн

Вихід, г / 

Вихід на

персону, г

4) Sandwich vegetarian box

Vegetarian is new rock! А рок тримається на трьох китах - наших сендвічах! The Rolling Stones з лососем,

омлетом, каперсами і руколою, Pink Floyd з печеним солодким перцем, сиром фета і овочами, Queen з

хумусом і тофу, овочами і м'ятою. Складаємо "козу" з пальців, беремо нею сендвіч і летимо за смаком-

відвал-голови!

Всередині боксу: Ніжний сендвіч з лососем, омлетом, каперсами і руколою, Сендвіч з печеним солодким

перцем, сиром фета і овочами, Вегетаріанський сендвіч з хумусом і тофу, овочами і м'ятою

1099 

× 1 

= 1099

1680 

105

5) Tapas №2 box

Сумні канапешки, ми викликаємо вас на дуель! Рішуче «ні» тоннам хліба в закусках! Очевидне «так» -

смачним і вишуканим начинкам! 

Всередині боксу: Ніжний яловичий ростбіф з соусом Дор-блю, солодким виноградом і чебрецем на

темному багеті; Кошик з пряною іспанської ковбаси чорізо з крем-сиром Філадельфія, бальзамічною

ікрою і каперсами; Кошик з хрусткою запеченою пармскою шинкою з крем-сиром, яблучним чатні,

чебрецем і соусом зі смородини; Фірмовий тар-тар з лосося з крем-сиром Філадельфія і м'якоттю

авокадо на тості з бородинского хліба.

999 

× 1 

= 999

565 

35

6) Whats hot box

Повний бокс овочів гриль і картоплі з пряними травами - і відразу в будинку аромат свята! Кожен в ньому

знайде своє і навіть друг-веган буде ситий і задоволений.

Всередині боксу: гриби, кабачки, брокколі, солодкий перець, бейбі морква, бейбі кукурудза на грилі,

картопля запечена з травами.

799 

× 1 

= 799

1670 

104

7) Вітамінна бомба box

Радимо з'їсти цей бокс на тлі фотошпалер з пейзажами Греції або Таїланду! Соковиті і завжди свіжі фрукти

гарантують моментальну телепортацію в теплі країни. Корисне асорті з сезонних фруктів: червоний

виноград, яблуко, апельсин, соковитий ананас, ківі, солодка полуниця, грейпфрут, солодка груша,

соковитий фізаліс, м'ята і лимон.

Всередині боксу: Корисне асорті з сезонних фруктів: червоний виноград, яблуко, апельсин, соковитий

ананас, ківі, солодка полуниця, грейпфрут, солодка груша, соковитий фізаліс, м'ята і лимон

899 

× 1 

= 899

1650 

103

Разом

Загалом захід 8293 грн. На 1 гостя 518,31 грн.

Знижка 0 грн. Вихід на 1 гостя 829 г

З урахуванням знижки 8293 грн.

В т.ч. сервісне обслуговування 0 грн.

Зателефонувати нам:  +380 50 960 20 20, 

+380 97 360 20 20

Написати нам: info@box-catering.ua


