Cateringová nabídka
kavárny Bílá vrána
Catering, který chutná i pomáhá

Rádi vám připravíme catering přímo na míru. Objednáním cateringu v Bílé vráně
přispíváte na zaměstnávání lidí s postižením

Mísy
Nářezová mísa sýrová (veget. 1,7)
(výběr českých a francouzských sýrů)
Nářezová mísa s uzeninami (1,12)
(české a španělské uzeniny)

Nářezová mísa mix (1,7,12)
(mix španělských uzeniny a francouzských sýrů

Mísa s ovocem
(hroznové víno, ananas, meloun, dle sezóny)

Mísa kuřecích koktejlových řízečků (1,3,7,11)
Mísa vepřových koktejlových řízečků (1,3,7,11)
Brokolicové karbanátky (veget.)

Studené předkrmy
Všechny studené předkrmy dodáváme v minimálním množství 10 ks od
jednoho druhu.

Kanapky
Losos, šunka (1,3,4,7)
Hermelín, caprese (veget. 1,3,7)
Jednohubky s klobáskou (1,3,7)

Quiche
Špenátový, paprikový (veget. 1,3,7)
Slaninový, šunkový (1,3,7)
S červenou řepou (1,3,7)
Dýňový (1,3,7)

Mini tortilly
Variace vegetariánská s tofu (1,3,7)
Variace veganská s tofu (1,3,7)
Variace s kuřecím masem, s lososem, nebo šunkou a čedarem (1,3,4,7)

Mini chlebíčky
Chlebíčky klasik
Chlebíček s ajvarem a balkánským sýrem a olivou (veget. 1,3,7)
Chlebíček šunkový (1,3,7)
Chlebíček sýrový (veget. 1,3,7)
Chlebíček s červenou řepou a kozím sýrem (veget. 1,3,7)
Chlebíček s nivou (veget. 1,3,7)

Mini špízy
Dva druhy sýra, olivy (veget. 7)
Třešinky mozzarelly, cherry rajčátka, bazalka (veget. 1,3,7)
Prosciutto, mozarella, olivy (7)
Palačinka, ovoce, lískooříškový krém (1,3,7,8)

Slané dobroty
Špenátový závin (veget. 1,3,7)
Závin s kysaným zelím a slaninou (1,3,7)
Závin se šunkou a sýrem (1,3,7)
Žitný chléb s domácí pomazánkou (1,3,7,8) 35 kč
Košíčky se slaninou, nivou a karamelizovanou cibulkou (1,3,7)

Polévky
Polévky dodáváme v minimálním množství 10 porcí. Všechny naše
polévky (kromě gulášové) jsou bezlepkové a vegetariánské. Je možné si
objednat i veganské verze.
Tomatová (7,9)
Mrkvovozázvorová (7,9)
Dýňová (7,9)
Špenátová (7,9)
Gulášová - možná i vegetariánská verze z hlívy ústřičné (1,3,5,7)

Hlavní jídla
Těstoviny s kuřecím masem, sušenými rajčat, olivami , bazalkou a
parmazánem (1,3,7)
Těstoviny s tofu, sušenými rajčaty, olivami, bazalkou a parmazánem
(veget. 1,3,7)
Kuřecí řízek s bramborovým salátem (1,3,7)
Hovězí guláš s pečivem (1,3,7)
Brokolicové karbanátky s kuskus salátem a se sušenými rajčaty (veget,
1,3,7)

Saláty
Kuskus salát s balkánským sýrem a sušenými rajčaty (7)
Kuskus salát s grilovanou zeleninou (7)
Šopský salát (7)
Zeleninové crudité s bylinkovým dipem (3,7).
(špalíčky z bílé ředkve, řapíkatý celer, paprika, okurka)
Waldorf salát (3,5,7,8,9)
(celer, jablko, vlašské ořechy, majonéza)
Salát caprese (rajče, mozzarella, bazalka 5,7)

Sendviče
Sendviče dodáváme v minimálním množství 10 ks.
Cena se liší dle náplně - šunka/losos/sýry (hermelín, eidam), grilovaná
zelinina/domácí ajvarová pomazánka. Alergeny 1,3,4,7.
Sendviče jsou namazané bylinkovým dipem.
Mini bageta
Bagel
Střední bageta
Sendvič
Mini bulky.

Dezerty
Dezerty dodáváme v minimálním množství 10 ks.
Čokoládové řezy (1,3,7)
Tvarohové řezy (1,3,7)
Chia puding s lesním ovocem (1,3,7)
Drobenková buchta na plech s lesním ovocem(1,3,7)
Jablečný závin (1,3,7, 8)
Mrkvový dort celý (1,3,7,8)

Mini donuty - polotovar (1,3,7)
Ovocné košíčky (1,3,7)
Brownies (1,3,7)
Kusové ovoce (jablko, hruška, banán)
Tiramisu
Mini zákusky, min. 20 ks. (polotovar, 1,3,7,9)

Pečivo

Kavárna Bílá vrána
Ve Smečkách 5, 110 00, Praha 1
E-mail: provozni@kavarnabilavrana.cz
Tel: 777 913 411
www.kavarnabilavrana.cz

5 Kč / 1 ks

Konferenční menu
V ceně nabídky je započteno kompostovatelné ekologické nádobí
vyrobené z cukrové třtiny, možno doobjednat porcelán.
Je možné přiobjednat nabídku nápojů all you can drink - káva, čaj,
voda.
Cena přípravy a dopravy 300 - 2000,-Kč dle vzdálenosti a počtu osob
V konferenčním menu je možné libovolně namixovat slané a sladké
coffee breaky a studené či teplé obědy. Lze vybírat z těchto variant:
Coffee break sladká varianta: : drobenková buchta s lesním ovocem,
chia pudink, tiramisu, tvarohové řezy, jablečný závin, ovocné košíčky,
maková bábovka, koláče, brownies
Coffee break slaná varianta: slaný závin, quiche, mini tortilly plněné
dle nabídky (2 ks), bulka, bagetka, žitný chléb s domácí pomazánkou
Oběd studená varianta: bageta plněná dle přání, bagel, kuskus salát
Oběd teplá varianta:
Těstoviny s kuřecím masem, sušenými rajčaty, olivami , bazalkou a
parmazánem
Těstoviny s tofu, sušenými rajčaty, olivami, bazalkou a parmazánem
Kuřecí řízek s bramborovým salátem
Hovězí guláš s pečivem
Brokolicové karbanátky s kuskus salátem a se sušenými rajčaty

Snídaňová konference
Snídaňový raut: šunka, salám, sýr plátkový (2 druhy), máslíčko,
nuttela, marmeláda, zelenina, ovoce, domácí pomazánka, domácí
buchta, pečivo.

Konference 1A
(1 x coffee break sladká či slaná varianta, 1 x studený oběd)

Konference 1B
(1 x coffee break sladká či slaná varianta, 1 x teplý oběd)

Konference 2A
(2 x coffee break sladká či slaná varianta, 1 x studený oběd)

Konference 2B
(2 x coffee break sladká či slaná varianta, 1 x teplý oběd)
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Catering, který chutná i pomáhá Objednáním
cateringu podpoříte zaměstnávání lidí s postižením
v sociálním podniku kavárně Bílá vrána
„Děkujeme celému týmu Bílé Vrány za zajištění výborného cateringu,
který sklidil úspěch mezi všemi zúčastněnými akce. Dodali nám nejen
jídlo a nápoje, ale také se nám zajistili skvělý servis. Byli jsme velmi
spokojeni a v budoucnu jejich služby rádi znovu využijeme. Těší nás, že
jsme podpořili tento smysluplný projekt, který se snaží zapojit
handicapované lidi do běžného života.“
Šárka Lipenská Nadace pojišťovny Kooperativa
„Služby Bílé Vrány nás nikdy nezklamaly, pro naše akce vždy připraví
neobvyklé a zdravé menu. Dobroty jsou čerstvé a servírování lahodí i
oku. Jednání o konkrétní akci je profesionální a servis zaměstnanců na
místě velice milý a také bezchybný. V neposlední řadě je třeba zmínit
příznivé ceny a skvělý pocit, že jsme pomohli organizaci, jež změnila
spoustě lidí významně život.“
Klára Vyhnánková Česká spořitelna

