
Przerwa Kawowa „Na szybko” 

Kawa Miko Classic w termosach 

Wybór herbat Lipton: czarne, zielone, owocowe 

Dodatki: mleko, cukier, cytryna 

Woda mineralna niegazowana – but. 0,33l /os. 

Sok pomarańczowy – 0,25l /os. 

Dodatkowo obsługę i transport wyceniamy indywidualnie. Zależą one od ilości osób, 

odległości, potrzebnego sprzętu i zastawy stołowej.  

 

Przerwa Kawowa „Klasyczna” 

Wybór kruchych ciasteczek – 100g /os.  

Kawa Miko Classic w termosach 

Wybór herbat Lipton: czarne, zielone, owocowe 

Dodatki: mleko, cukier, cytryna 

Woda mineralna niegazowana – but. 0,33l /os. 

Sok pomarańczowy – 0,25l /os. 

Dodatkowo obsługę i transport wyceniamy indywidualnie. Zależą one od ilości osób, 

odległości, potrzebnego sprzętu i zastawy stołowej.  

 

Przerwa Kawowa „Klasyczna II” 

Ciasta własnego wypieku (mini szarlotki, mini serniczki, babeczki) – 3 szt. (150g) /os. 

Owoce – 120g /os. 

Kawa Miko Classic w termosach 

Wybór herbat Lipton: czarne, zielone, owocowe 

Dodatki: mleko, cukier, cytryna 

Woda mineralna niegazowana – but. 0,33l /os. 

Sok pomarańczowy – 0,25l /os. 

Dodatkowo obsługę i transport wyceniamy indywidualnie. Zależą one od ilości osób, 

odległości, potrzebnego sprzętu i zastawy stołowej. 

 

 

 

 

 



Przerwa Kawowa „Śniadaniowa” 

Kanapki bankietowe (np. z salami i ogórkiem konserwowym, z łososiem wędzonym i cytryną, 

z serem ) – 3 szt. /os. 

Babeczki z pastą w dwóch smakach- 2szt./os. 

Owoce – 120g /os. 

Kawa Miko Classic w termosach 

Wybór herbat Lipton: czarne, zielone, owocowe 

Dodatki: mleko, cukier, cytryna 

Woda mineralna niegazowana – but. 0,33l /os. 

Sok pomarańczowy – 0,25l /os. 

Dodatkowo obsługę i transport wyceniamy indywidualnie. Zależą one od ilości osób, 

odległości, potrzebnego sprzętu i zastawy stołowej. 

 

Przerwa Kawowa „Śniadaniowa II” 

Kanapki bankietowe (np. z salami i ogórkiem konserwowym, z łososiem wędzonym i cytryną, 

z serem camembert i kiwi) – 3 szt. /os. 

Babeczki z pastą w dwóch smakach- 2szt./os. 

Ciasta własnego wypieku (mini szarlotki, mini serniczki, babeczki) – 3 szt. (150g) /os. 

Owoce – 120g /os. 

Kawa Miko Classic w termosach 

Wybór herbat Lipton: czarne, zielone, owocowe 

Dodatki: mleko, cukier, cytryna 

Woda mineralna niegazowana – but. 0,33l /os. 

Sok pomarańczowy – 0,25l /os. 

Dodatkowo obsługę i transport wyceniamy indywidualnie. Zależą one od ilości osób, 

odległości, potrzebnego sprzętu i zastawy stołowej. 
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