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ˇ
ORGANIZUJETE SPOLOCENSKÉ
PODUJATIE?
ˇ
VENUJTE SA SVOJIM HOSTOM
A STAROSTI NECHAJTE NA NÁS
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S DOBRÝM JEDLOM ZÁBAVA GRADUJE
VYBERTE SI Z NÁŠHO PARTY MENU
STUDENÝ BUFET
~
ˇ
GRILOVACKA
~
ˇ
TEPLÁ KUCHYNA
~
OVOCIE A DEZERTY
~
DETSKÁ PÁRTY
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ˇ
TEPLÁ KUCHYNA
Jedlo je hlavná téma podujatia.
A keďže sa častokrát hodí aj niečo teplé
do žalúdka, prispôsobili sme sa takto...

~
Tekvicová hokkaido polievka
s tekv.semiačkami
(0,3L s ol.olejom, min. 15 porcií)
cena 2,50€
Polievky z dennej ponuky
Hráškový krém s mätou a krutónmi
Paradajkový krém s bazalkou a parmezánom
Zeleninový vývar s cestovinou
0,3L, cena 2,90€
10 a viac porcií 2,50€

ˇ
TEPLÁ KUCHYNA
V novom roku môžu aj naše novinky
obohatiť Váš stôl, aby si naozaj každý
prišiel u nás na svoje ...

~
Hamburger s trhaným hovädzím mäskom
350g porcia 6,90€
nad 10 ks 5,90€/ks
nad 20 ks 4,90€/ks
Mini burger verzia
120g porcia 2,90€
pri objednávke nad 20ks 2,50€
Cestoviny FUSILI
pomodoro s parmezánom a bazalkou
syrová cheddar omáčka s brokolicou
350g porcia 6,20€ / misa 1,8kg 29€
syrová cheddar omáčka s kur.mäsom a kukuricou
400g porcia 6,90€ / misa 2kg 33€

ˇ

ˇ
TEPLÁ KUCHYNA
Jedlo je hlavná téma podujatia a preto je
možné vyhovieť požiadavkám Vašich hostí
aj takto dodávateľsky...

~
Pečené prasiatko s plnkou
cena 10€/kg
(cca 23kg zasýti 30 hostí)
veľkosť je možné prispôsobiť počtu hostí
Pečené prasiatko zabezpečujeme už hotové
v Tomášove, alebo Pezinku a podávame
so zeleninovou oblohou (sterilizované),
s chrenom, s omáčkami a chlebíkom.
Min.množstvo 10kg.
Prasiatko servírujeme v celku,
porcovanie je v réžii hostí.
Nie je možné započítať do rezervačného
poplatku.

ˇ
CERSTVÝ
BUFET
~
WRAP z pšeničnej placky
(10ks, cca 1500g) CENA 32€
Šunkovo syrový, vegan hummus,
tuniakový, alebo s kur.mäskom.
Chrumkavá CIABATTA
(10ks, cca 1500g) CENA 32€
Šunkovo syrová, s prosciutto olivami a
suš.rajčinkami, tuniaková, nivová, alebo s hovädzím
trhaným mäskom.
OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY
(min. 15ks, 80g/ks)
CENA 1,50€/ks
Šunkovo-syrový, syrový,
zeleninový.

ˇ
CERSTVÝ
"STUDENÝ" BUFET
Pre Váš ľahký a pestrý bufetový stôl.
Pekne si to nakombinujte, hodí sa ku
misiam z wrapov aj ciabatt.

~
Údená misa (min. 5 druhov údenín)
cca 500g + pečivo
CENA 25€
Syrová misa (min. 4 druhy syrov)
cca 500g + pečivo
CENA 25€
Zeleninová misa
(min.5 druhov zeleniny) cca 500g
CENA 19€
Nátierková misa (4 druhy nátierok)
(vajíčko, tuniak, niva, cesnak, avokádo,
alebo hummus)
cca 600g + pečivo
CENA 23€

ˇ
CERSTVÝ
"STUDENÝ" BUFET
Šaláty sú veľmi obľúbené, ocenia ich nielen dámy.
Nakoniec krásne esteticky obohatia aj váš stôl...

Veľká šalátová misa 1200g
cena 25€
Prosciutto
(čerstvé aj suš. rajčiny, olivy, parmezán, tek.sem.)
Vegan
(čerstvá zeleninka, olivy, štipľavý hummus)
Nivový s jabĺčkami
(čerstvá zeleninka, niva, jabĺčka, vlašské orechy)
Tuniakový s cibuľkou
(čerstvá zeleninka, tuniak, kukurica, červ.cibuľa)
Caesar
(rímsky šalát, kur.mäso, vajce, dresing, parmezán,
krutóny)
Všetky druhy obsahujú mix šalátov, bylinky, soľ a
kvalitný olivový olej.

OVOCNÁ MISA
To pravé sladké osvieženie.
2 efektné misy
plné šťavnatého ovocia.
Môže to na párty chýbať?

Volíme sezónne ovocie,
preto mimo letných mesiacov
aranžujeme ovocie
na porcelánové misy.
3kg ovocia v netto očistenej váhe
cena 39€/2misy
2kg ovocia v netto očistenej váhe
cena 29€/1 misa

TORTA KORUNA OSLAVY
Cheesecake, ten náš, s ovocím,
je výborným a očarujúcim momentom
oslavy.
INSPIRO cheesecake je veľmi ľahký,
čo po hostine oceníte.
Koláč 25cm, 1600g CENA 30€

PALACINKOVÁ TORTA
10 palaciniek zo špaldovej
celozrnnej múky, plnené nutelou,
džemom a smotanovým krémom.
Poliata čokoládou a ozdobená.
Priemer 30cm, cca 2500g CENA 49€

DETSKÁ PÁRTY?
Nech je to efektné, chutné, praktické
a najmä rýchlo zhltnuteľné,
lebo nemajú čas.....
TRADIČNÉ DETSKÉ MENU
Ovocné limonády
Slané pochutiny (pukance, chrumky...)
Toastíky šunka/syr s mrkvičkami
alebo
Párkové špajle a rajčinky
alebo
PIZZA

MENU 6€/dieťa

Ovocný ježko (8€/10 špajličiek)
*torty z našej ponuky sú
na predošlej strane, alebo je k dispozícii
denná ponuka zákuskov v kaviarni

MÁTE ŠPECIFICKÚ POŽIADAVKU?

Povedzte nám o nej viac, radi Vám poslúžime...
KONTAKT:
mob: 0905 203 284
inspiro@parkoddychu.sk
INSPIRO Ivanka pri Dunaji, s.r.o.,
Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji. IČO: 35779675
www.parkoddychu.sk
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DOVIDENIA v INSPIRO
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