www.jubilecatering.ro

3,5 euro + tva / pax*
* Ofertă vala ilă pe tru

i i

50 de persoane.

PACHETUL INCLUDE:
 Patiserie asortată (70gr/porție);
 Cafea proaspătă (70ml/porție);
 Diverse sortimente de ceai (70ml/porție);
 Lapte cafea, Zahăr, Miere, Lă âie;
 Apă i erală plată / ar ogazoasă
(250ml/porție).

BENEFICII SI SERVICII INCLUSE:
 Transport gratuit în Bu urești;
 Amenajare și decorare bufet ;
 Logisti ă și accesorii bufet;
 Tacâmuri inox, veselă porțela ;
 Debarasare.

www.jubilecatering.ro

4,6 euro + tva / pax*
* Ofertă vala ilă pe tru

i i

50 de persoane.

PACHETUL INCLUDE:
 Patiserie dulce asortată (70gr/porție);
 Patiserie sărată asortată (70gr/porție);
 Cafea proaspătă (70ml/porție);
 Diverse sortimente de Ceai (70ml/porție);
 Lapte cafea, Zahăr, Miere, Lă âie;
 Cookies pentru cafea;
 Sucuri carbogazoase - gama Pepsi (250ml/porție);
 Li o adă de asă;
 Apă i erală plată / ar ogazoasă ( 250ml/porție).

BENEFICII SI SERVICII INCLUSE:
 Transport gratuit în Bu urești;
 Amenajare și decorare bufet ;
 Logisti ă și accesorii bufet;
 Tacâmuri inox, veselă porțela ;
 Debarasare.

www.jubilecatering.ro

6,5 euro + tva / pax*
* Ofertă vala ilă pe tru

i i

80 de persoane.

PACHETUL INCLUDE:
✓ Patiserie dulce;
✓ Patiserie sărată;
✓ Pui în rustă panko cu sos curcuma;
✓ Chifteluțe cu vinegrette de z eură.

BENEFICII SI SERVICII INCLUSE:
 Transport gratuit în Bu urești;
 Amenajare și decorare bufet ;
 Logisti ă și accesorii bufet;
 Tacâmuri inox, veselă porțela ;
 Debarasare.

www.jubilecatering.ro

8, 9 euro + tva / pax*
* Ofertă vala ilă pe tru

i i

50 de persoane.

PACHETUL INCLUDE:
 Barista - "artist al cafelei"/ specialist în prepararea cafelei și a
băuturilor pe bază de cafea;
 Espressor cafea;
 Cafea proaspătă;
 Patiserie sărată asortată (70 gr/porție)
(Mini pateuri cu râ ză, ciuperci);
 Patiserie dulce asortată (70 gr/porție)
(Pain au Chocolate/ Mini Croissant cu unt/ Mini Croissant cu io olată);
 Diverse sortimente de Ceai (70 ml/portie);
 Lapte cafea, Zahăr alb sau brun, Miere, Lă âie;
 Cookies pentru cafea;
 Apă minerala plata / ar ogazoasă (250ml/porție).

BENEFICII SI SERVICII INCLUSE:
 Transport gratuit în Bu urești;
 Amenajare și decorare bufet ;
 Logisti ă și accesorii bufet;
 Tacâmuri inox, veselă porțela ;
 Debarasare.

www.jubilecatering.ro

0749 900 999 / evenimente@jubile.ro

0722 158 058 / anne@jubilecatering.ro

www.jubilecatering.ro

