
Nazwa pozycji
CeNa 
/szt.

Babeczka kajmakowa

Babeczka truskawkowa

Beza z białą czekoladą i mango

Beza z musem owocowym

Biszkopt z owocami

Ciasto czekoladowe z musem z białej czekolady

Korzenno-miodowy przekładaniec 

Krem migdałowy na ciemnej czekoladzie

Mini deser jagodowy

Mini deser malinowy

Mini deser mango

Mini deser wiśniowy

Mini Tiramisu

Mus advocat z białą czekoladą

Mus owocowy na kremowej śmietance

Mus śmietankowy z czekoladą

Mus wiśniowy

Mus z białej czekolady z wiśniami

Mus z Mascarpone z owocami 

Mus z owoców południowych 

Orzechowy brownie z karmelem

Owocowy las

Pianka z musem brzoskwiniowym

Ptasie mleczko z galaretką

Sernik z angielskim sosem

Stracciatella z czekoladą

Szarlotka fit

Świeże owoce z sosem kawowym

Tęczowa galaretka

Tęczowy mus z białej czekolady

        potrawy słodkie
Nazwa pozycji

CeNa 
/szt.

Chłodnik pomidorowy z Mozarellą

Filet z indyka w sezamie na ananasie

Grillowana cukinia z kremem z suszonych 
pomidorów

Jajko przepiórcze z musem z awokado

Koreczki pomidor/Feta/rozmaryn

Krewetka z musem ananasowym

Kruche babeczki z wędzonym pstrągiem 

Matias na sałatce morelowo-jabłkowej

Matias z salsą ogórkowo-paprykową

Melon miodowy w szynce dojrzewającej

Mini sałatka grecka 

Mini sałatka krabowa 

Mini sałatka z jajkiem przepiórczym i bekonem

Mini sałatka tropikalna z melonem i serem Lazur

Mini sałatka włoska z szynką dojrzewającą

Mini sałatka z arbuza i Fety

Mini sałatka z warzyw i owoców

Mini sałatka ze świeżego szpinaku i wędzonego 
kurczaka

Mini tortilla z kurczakiem

Mus z cukinii i tuńczyka 

Pieczony schab podany z chrzanem

Płatki indyka na sałatce z winogron

Ser pleśniowy z gruszką

Ser Feta z orzechami laskowymi i żurawiną

Śródziemnomorski koktajl z krewetek 

Tartinka z musem pieczarkowym

Tartinka z musem ziołowym

Tartinka z pstrągiem wędzonym

Tartinka z musem z awokado

Tartinka z musem z szynki

Tartinka fit z musem z szynki

Tuńczyk z chrupiącym ogórkiem i sosem Teriyaki

        potrawy słoNe

qubushotel.com

fiNger food menu

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

finger foods to nowa propozycja dodatków do przerw konfe-
rencyjnych, koktajli i bankietów. Eleganckie mini potrawy mają 

od 20 do 40 ml. Sugerujemy zamówienie 3 porcji na osobę.


