OFERTĂ
PLATOURI CATERING
www.apostrophrestaurant.ro

PLATOU CLASIC
940 grame/platou
Mozarella cu roșii cherry și busuioc pe o bruschetă crocantă
Bruschetă cu somon afumat, lămâie și salată verde
Salam de Sibiu cu măsline la scobitoare
Ciupercuțe gratinate cu umplutură de cașcaval
Rulou din piept de pui cu bacon și ciuperci
Mini Doboș la scobitoare
Bărcuțe cu ardei umplute cu brânză
Canapes cu ou și castravete

Preț: 110 lei/platou
*recomandat pentru 3-4 persoane

PLATOU INTERNATIONAL
880 grame/platou
Bruschete cu branza de burduf, nuca si miere
Frigarui din rosii cherry cu mozarella
Mușchiuleț de porc pe crunchy bread
Mini dobos cu șuncă și cașcaval
Gorgonzola cu strugure
Cuppy cu salată de crudități
Rulou din piept de pui cu bacon
Mini choix cu pastă fina de brânză
Grisine cu prosciutto
Rafaello din caș cu parmezan

Preț: 125 lei/platou
*recomandat pentru 3 - 4 persoane

PLATOU TRADIȚIONAL
1.240 grame/platou
Muşchiuleţ afumat
Pastramă de porc
Tobă, Cârnați
Caltaboș
Slănină
Jumeri, Șorici
Telemea
Ceapă roșie
Roşii

Preț: 159 lei/platou
*recomandat pentru 4 - 6 persoane
*la acest platou se adaugă și pâinea

PLATOU MIXT
1.920 grame/platou
Bulete de caşcaval
Ruladă de pui
Ruladă de Salam cu Brânză
Mini doboș la scobitoare
Mini șnițele de porc
Mini șnițele de pui
Şuncă pui
Muşchi file porc
Salam uscat
Caşcaval, Telemea
Chiftelute, Măsline
Roşii, Ardei
Castravete

Preț: 235 lei
*recomandat pentru 6 - 8 persoane
*la acest platou se adaugă și pâinea

INFORMAȚII UTILE
In functie de preferintele Dvs., puteti alege oricare dintre cele 4 platouri,
comanda minimă pentru platouri fiind pentru minim 12 persoane din același
tip de platou.
Comenzile se preiau cu minim 3 zile înainte de eveniment in functie de
disponibilitate, preparatele urmând a fi însoțite de farfurii și tacâmuri de unica
folosință, șervetele și pâine, dupa caz, în funcție de platou.
În cazul în care doriți să vă livram farfurii de porțelan, tacămuri de inox și să
aranajam locația de servire a mesei cu (fețe de masa, servețele, oliviere, etc.)
o să fie nevoie să achitați un cost suplimentar în valoare de 4 lei/pers.
Pentru localitățile din afara Sibiului (la o distanță mai mare de 15 km)
percepem un cost de transport de 1 leu/km.

Contact
Andreea Oana Ionescu- 0741 244 517
Restaurant Apostroph
Piata Crisan Nr. 7C
Telefon:0269 207681
comenzi@apostrophrestaurant.ro
www.apostrophrestaurant.ro

