1.

Otroški menu
Meso na oglje žaru:
piščančje perutničke ali ražnjiči,
hrenovke, čevapčiči

Priloge:
pečen mlad krompirček na žaru,
zelenjava na žaru

Solate:
šopska solata s Feta sirom

Dodatki:
ketchup, ajvar, senf

Kruh:
beli, črni, polnozrnati

Piknik dodatki:
krožniki, vilice, noži, servieti
za enkratno uporabo

Cena: 9,00 € /osebo
Cena otroškega Menuja velja ob naročilu min
30 »odraslih« Menujev (najem »Kuhar-ja na domu«
vključen v ceno menuja).
V primeru naročila samostojnega otroškega piknik
menuja je cena izračunana pri naročilu piknika na
prostem za min 30 otrok. Cena je brez najema »Kuhar
na domu«, kar pomeni, da je potrebno doplačilo
storitve »Kuhar na domu«. Cena najema »Kuhar na
domu« vključuje: storitev »Kuhar-ja na domu«
(do 6 h), najem komplet kuharske opreme z žarom,
porabo oglja in plina, ostalo kuharsko opremo in potne
stroške na območju Ljubljane z okolico (LPP).
Cena je brez DDV-ja.

2.

Otroški menu
Meso in lignji na žaru:
piščančja nabodala, perutničke na žaru,
čevapčiči, lignji na žaru

Priloge:
pečen mlad krompirček na žaru,
šampinjoni s sirom

Solate:
šopska solata s feta sirom,
rdeča pesa v solati

Dodatki:
ketchup, ajvar, senf

Kruh:
beli, črni, polnozrnati

Piknik dodatki:
krožniki, vilice, noži, servieti
za enkratno uporabo

Cena: 10,50 € /osebo
Cena otroškega Menuja velja ob naročilu min
30 »odraslih« Menujev (najem »Kuhar-ja na domu«
vključen v ceno menuja).
V primeru naročila samostojnega otroškega piknik
menuja je cena izračunana pri naročilu piknika na
prostem za min 30 otrok. Cena je brez najema »Kuhar
na domu«, kar pomeni, da je potrebno doplačilo
storitve »Kuhar na domu«. Cena najema »Kuhar na
domu« vključuje: storitev »Kuhar-ja na domu«
(do 6 h), najem komplet kuharske opreme z žarom,
porabo oglja in plina, ostalo kuharsko opremo in potne
stroške na območju Ljubljane z okolico (LPP).
Cena je brez DDV-ja.

3.

Otroški menu
Meso in morsko:
hrenovke, čevapčiči, piščančji trakci po dunajsko,
lignji na žaru, ocvrte ribje palčke

Priloge:
pečen mlad krompirček ali pommes frites,
šampinjoni s sirom

Solate:
krompirjeva solata brez čebule,
šopska solata s Feta sirom

Dodatki:
ketchup, ajvar, senf

Kruh:
beli, črni, polnozrnati

Sladica:
»šmorn« - praženec ali palačinke z različnimi nadevi
ali sladoled s čoko prelivom

Piknik dodatki:
krožniki, vilice, noži, servieti za enkratno uporabo

Cena: 11,50 € /osebo
Cena otroškega Menuja velja ob naročilu min
30 »odraslih« Menujev (najem »Kuhar-ja na domu«
vključen v ceno menuja).
V primeru naročila samostojnega otroškega piknik
menuja je cena izračunana pri naročilu piknika na
prostem za min 30 otrok. Cena je brez najema »Kuhar
na domu«, kar pomeni, da je potrebno doplačilo
storitve »Kuhar na domu«. Cena najema »Kuhar na
domu« vključuje: storitev »Kuhar-ja na domu«
(do 6 h), najem komplet kuharske opreme z žarom,
porabo oglja in plina, ostalo kuharsko opremo in potne
stroške na območju Ljubljane z okolico (LPP).
Cena je brez DDV-ja.

4.

Otroški menu
Meso in morsko:
telečji medaljončki po dunajsko, goveji
čevapčiči, ocvrte ribje palčke, polnjeni lignji

Priloge:
pečen mlad krompirček ali pommes frites,
bučke na žaru, ocvrt sir

Solate:
paradižnik »češnjevec« z mozzarello in svežo baziliko,
grška solata s Feta sirom

Dodatki:
tatarska omaka, ketchup, ajvar, senf

Kruh:
beli, črni, polnozrnati

Sladica:
»šmorn« - praženec ali palačinke z različnimi nadevi,
sladoled s čoko prelivom

Piknik dodatki:
krožniki, vilice, noži, servieti za enkratno uporabo

Cena: 13,50 € /osebo
Cena otroškega Menuja velja ob naročilu min 30 »odraslih«
Menujev (najem »Kuhar-ja na domu« vključen v ceno
menuja).
V primeru naročila samostojnega otroškega piknik menuja je
cena izračunana pri naročilu piknika na prostem za min 30
otrok. Cena je brez najema »Kuhar na domu«, kar pomeni,
da je potrebno doplačilo storitve »Kuhar na domu«. Cena
najema »Kuhar na domu« vključuje: storitev »Kuhar-ja na
domu« (do 6 h), najem komplet kuharske opreme z žarom,
porabo oglja in plina, ostalo kuharsko opremo in potne
stroške na območju Ljubljane z okolico (LPP).
Cena je brez DDV-ja.

