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Podawane jednorazowo 
 

Propozycja I - 15 pln/os:   
Kawa, herbata, woda mineralna w dzbankach  

kruche ciasteczka koktajlowe 
 

Propozycja II - 20 pln/os: 
Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  
kruche ciasteczka koktajlowe, krakersy z pastami smakowymi 

 
Propozycja III - 25 pln/os:   

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  
ciasto domowe, paluszki z ciasta francuskiego w różnych smakach  

deser jogurtowy z musli i owocami 
 

Propozycja IV - 27 pln/os   
Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  

paluszki z ciasta francuskiego w różnych smakach,tartinki mieszane  
 mini drożdżówki 

 
Propozycja V - 33 pln/os  

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  
tartinki mieszane, krakersy z pastami smakowymi  

świeże owoce filetowane, croissanty maślane 
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Uzupełniane przez cały dzień 

 
 

Propozycja I - 33 pln/os:  
Kawa, herbata, woda mineralna w dzbankach kruche ciasteczka koktajlowe  

 
Propozycja II - 45 pln/os:  

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  
kruche ciasteczka koktajlowe, krakersy z pastami smakowymi 

 
Propozycja III - 50pln/os:  

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  
ciasto domowe, paluszki z ciasta francuskiego w różnych smakach deser jogurtowy z musli i owocami  

 
Propozycja IV - 54 pln/os  

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  
paluszki z ciasta francuskiego w różnych smakach, tartinki mieszane mini drożdżówki 

 
Propozycja V - 66 pln/os  

Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna w dzbankach  
tartinki mieszane, krakersy z pastami smakowymi  

świeże owoce filetowane, croissanty maślane 
 

 


