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Перерва на каву 

для учасників конференцій 

Кава-брейк №1 

чай пак. «Грінфілд», 

кава эспресо, 

молоко, 

лимон, 
вода мінеральна «Крайна 

Vele Rosse»,  

печиво в асортименті. 

~95 грн.~ 

 
Кава-брейк №2 

чай пак. «Грінфілд», 

кава эспресо, 

молоко, 

лимон, 
                       вода мінеральна «Крайна Vele Rosse», 

                                          бутерброд з сиром. 

~95 грн.~ 
 

 
Ціни вказані в розрахунку на 1 особу. 
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Кава-брейк №3 

чай пак. «Грінфілд», 

кава эспресо, 
                       вода мінеральна «Крайна Vele Rosse»,  

                                                   вершки, лимон, 

бутерброд з копченим м'ясом. 
~110 грн.~ 

 
Кава-брейк №4 

чай пак. «Грінфілд», 

кава эспресо, 
                       вода мінеральна «Крайна Vele Rosse»,  

                                                    вершки, лимон, 

бутерброд з малосольною сьомгою. 

~110 грн.~ 

Кава-брейк №5 

чай пак. «Грінфілд», 

кава эспресо, 
вода мінеральна «Крайна 

Vele Rosse», 

вершки, лимон, 

бутерброд з сиром, бутерброд з ковбаскою, 

печиво в асортименті. 

~150 грн. ~ 

Ціни вказані в розрахунку на 1 особу. 
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Кава-брейк №6 

чай пак. «Грінфілд», 

кава эспресо, 

вода мінеральна « Крайна 

Vele Rosse»,  

вершки, лимон, 

бутерброд з сьомгою, бутерброд з копченим м'ясом, 

печиво в асортименті. 

~160 грн. ~ 

 
Кава-брейк №7 

чай пак. «Грінфілд», 

кава эспресо, 

молоко, лимон, 

~60 грн. ~ 
 
 

 
Ціни вказані в розрахунку на 1 особу. 
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Пропонуємо створити свій кава-брейк або доповнити вже наявні: 
 

- печиво в асортименті (100 г.) - 30 грн; 
- листкові пиріжки з м'ясом (яловичина / свинина) (1 шт.) - 45грн; 
- листкові пиріжки з м'ясом (курка) (1 шт.) - 45 грн; 

- листкові пиріжки з капустою (1 шт.) - 38 грн; 
- листкові пиріжки з картоплею (1 шт.) - 38 грн; 
- листкові пиріжки з грибами (1 шт.) - 38 грн; 
- бутерброд з копченим м'ясом (1 шт.) - 33 грн; 
- бутерброд з м / с сьомгою (1 шт.) - 33 грн; 
- бутерброд з с / к ковбасою (1 шт.) - 33 грн; 
- бутерброд з сиром (1 шт.) - 33 грн; 
- бутерброд з телятиною (1 шт.) - 33 грн; 
- круасани з начинкою в асортименті (1 шт.) - 45 грн; 
- кекси сирні (1 шт.) - 33 грн; 
- еклер (1 шт.) - 45 грн; 
- маффін шоколадний (1 шт.) - 45 грн. 

 
 
* Також Ви можете доповнити кава-брейк позиціями з «Фуршетного меню» 
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