
HLADNI BIFE

Menu 1.

obloženi mešani kruhki (mesni, sirovi, zelenjavni)
paradižnik z mozzarello in svežo baziliko

obložena jajčka

*
mešano sladko ali slano pecivo

sadna nabodalca

Cena: 10,50 €/osebo

Cena je izračunana pri naročilu min. 50 menujev (v primeru manjšega naročila je potrebno 
doplačilo storitve »Kuhar na domu«). 
Cena vključuje: nabavo vseh sestavin za jedi, predpripravo jedi, najem strežnega osebja za 
enodnevni dogodek (do 6h), najem prtov za mize, najem keramičnega in »rostfrei« pribora, najem 
servirnih posod (v primeru naročila toplega bifeja - »šefingi«, grelci na pasto, grelni kamni, itd.), 
postavitev samopostrežnega hladnega oz. hladno - toplega bifeja in dostavo oz. potne stroške na 
območju Ljubljane z okolico (območje LPP). 
Možen je najem steklenega inventarja: kozarci za penino, kozarci za vino, kozarci za sok/vodo 
in stekleni vrči, cena: 1,00 €/komplet kozarcev (pomivanje vključeno v ceno najema).
Vse cene so brez DDV-ja.



HLADNI BIFE

Menu 2..

obloženi mešani kruhki (mesni, sirovi, zelenjavni)
jajčka z jogurtom na porovi posteljici

grisini s pršutom

*
več vrst kruha (beli, črni, polnozrnati, koruzni)

*
orehova/pehtranova/makova potica

sadna nabodalca

Cena: 12,00 €/osebo

Cena je izračunana pri naročilu min. 50 menujev (v primeru manjšega naročila je potrebno doplačilo 
storitve »Kuhar na domu«). 
Cena vključuje: nabavo vseh sestavin za jedi, predpripravo jedi, najem strežnega osebja za enodnevni 
dogodek (do 6h), najem prtov za mize, najem keramičnega in »rostfrei« pribora, najem servirnih 
posod (v primeru naročila toplega bifeja - »šefingi«, grelci na pasto, grelni kamni, itd.), postavitev 
samopostrežnega hladnega oz. hladno - toplega bifeja in dostavo oz. potne stroške na območju Ljubljane 
z okolico (območje LPP). 
Možen je najem steklenega inventarja: kozarci za penino, kozarci za vino, kozarci za sok/vodo in 
stekleni vrči, cena: 1,00 €/komplet kozarcev (pomivanje vključeno v ceno najema).
Vse cene so brez DDV-ja.



HLADNI BIFE

Menu 3.

mešani mesno – sirni narezki na ploščah
(priloge kisle kumarice, mešane olive, feferoni, gobice)

domača šunka s hrenom

*
več vrst kruha (beli, črni, polnozrnati, koruzni)

*
orehova/pehtranova/makova potica

sadna nabodalca

Cena: 13,00 €/osebo

Cena je izračunana pri naročilu min. 50 menujev (v primeru manjšega naročila je potrebno 
doplačilo storitve »Kuhar na domu«). 
Cena vključuje: nabavo vseh sestavin za jedi, predpripravo jedi, najem strežnega osebja za 
enodnevni dogodek (do 6h), najem prtov za mize, najem keramičnega in »rostfrei« pribora, najem 
servirnih posod (v primeru naročila toplega bifeja - »šefingi«, grelci na pasto, grelni kamni, itd.), 
postavitev samopostrežnega hladnega oz. hladno - toplega bifeja in dostavo oz. potne stroške na 
območju Ljubljane z okolico (območje LPP). 
Možen je najem steklenega inventarja: kozarci za penino, kozarci za vino, kozarci za sok/vodo 
in stekleni vrči, cena: 1,00 €/komplet kozarcev (pomivanje vključeno v ceno najema).
Vse cene so brez DDV-ja.



HLADNI BIFE

Menu 4.

dimljen losos z omako, dimljena postrv na plošči
bučkine rolice s Feta sirom na žaru,

bakalar na popečenem toastu
 morska solata
sirova plošča

*
več vrst kruha (beli, črni, polnozrnati, koruzni)

*
sladoled z vročimi višnjami (ali drugim sadjem po izbiri)

Cena: 14,00 €/osebo

Cena je izračunana pri naročilu min. 50 menujev (v primeru manjšega naročila je potrebno 
doplačilo storitve »Kuhar na domu«). 
Cena vključuje: nabavo vseh sestavin za jedi, predpripravo jedi, najem strežnega osebja za 
enodnevni dogodek (do 6h), najem prtov za mize, najem keramičnega in »rostfrei« pribora, najem 
servirnih posod (v primeru naročila toplega bifeja - »šefingi«, grelci na pasto, grelni kamni, itd.), 
postavitev samopostrežnega hladnega oz. hladno - toplega bifeja in dostavo oz. potne stroške na 
območju Ljubljane z okolico (območje LPP). 
Možen je najem steklenega inventarja: kozarci za penino, kozarci za vino, kozarci za sok/vodo 
in stekleni vrči, cena: 1,00 €/komplet kozarcev (pomivanje vključeno v ceno najema).



HLADNI BIFE

Menu 5.
mešani mesni narezki na ploščah

sirova plošča s suhim sadjem 
(priloge kisle kumarice, mešane olive, feferoni, gobice)

*
3 vrste domačih namazov na kruhkih 

(liptaver, bučni, drobnjakov)
škarpena v curryjevi omaki

*
šopska ali grška solata s Feta sirom

testeninska ali riževa solata
morska solata

*
več vrst kruha (beli, črni, polnozrnati, koruzni)

*
sladoled z vročimi višnjami (ali drugim sadjem po izbiri)

domač jabolčni in skutni zavitek z vanilijevo kremo 

Cena: 15,50 €/osebo

Cena je izračunana pri naročilu min. 50 menujev (v primeru manjšega naročila je potrebno 
doplačilo storitve »Kuhar na domu«). 
Cena vključuje: nabavo vseh sestavin za jedi, predpripravo jedi, najem strežnega osebja za 
enodnevni dogodek (do 6h), najem prtov za mize, najem keramičnega in »rostfrei« pribora, najem 
servirnih posod (v primeru naročila toplega bifeja - »šefingi«, grelci na pasto, grelni kamni, itd.), 
postavitev samopostrežnega hladnega oz. hladno - toplega bifeja in dostavo oz. potne stroške na 
območju Ljubljane z okolico (območje LPP). 
Možen je najem steklenega inventarja: kozarci za penino, kozarci za vino, kozarci za sok/vodo 
in stekleni vrči, cena: 1,00 €/komplet kozarcev (pomivanje vključeno v ceno najema).
Vse cene so brez DDV-ja.



HLADNI BIFE

Menu 6.
prekmurski ocvirkov namaz na črnem kruhu z rdečo čebulo

meso iz tunke (dimljeno meso z zaseko)
tatarski biftek na opečenem toastu 
pršut plošča z melono in olivami

*
sirova plošča s plesnivimi siri in suhim sadjem

(priloge kisle kumarice, mešane olive, feferoni, gobice)

*
tunin namaz s koruzo in kaprami na popečenem toastu

3 vrste domačih namazov na kruhkih 
(liptaver, bučni, drobnjakov)

*
češnjevec z mozzarello in svežo baziliko

hobotnica v solati
francoska solata

*
več vrst kruha (beli, črni, polnozrnati, koruzni)

*
domač jabolčni in skutni zavitek z vanilijevo kremo 

orehova/pehtranova/makova potica
jabolčni kompot s cimetom

Cena: 17,50 €/osebo

Cena je izračunana pri naročilu min. 50 menujev (v primeru manjšega naročila je potrebno 
doplačilo storitve »Kuhar na domu«). 
Cena vključuje: nabavo vseh sestavin za jedi, predpripravo jedi, najem strežnega osebja za 
enodnevni dogodek (do 6h), najem prtov za mize, najem keramičnega in »rostfrei« pribora, najem 
servirnih posod (v primeru naročila toplega bifeja - »šefingi«, grelci na pasto, grelni kamni, itd.), 
postavitev samopostrežnega hladnega oz. hladno - toplega bifeja in dostavo oz. potne stroške na 
območju Ljubljane z okolico (območje LPP). 
Možen je najem steklenega inventarja: kozarci za penino, kozarci za vino, kozarci za sok/vodo 
in stekleni vrči, cena: 1,00 €/komplet kozarcev (pomivanje vključeno v ceno najema).
Vse cene so brez DDV-ja.



HLADNI BIFE

Menu 7.

skuta sirček z rdečo čebulo in bučnim oljem
meso s tunke (prekajeno meso z zaseko)

domača prekajena šunka v testu
goveji jezik z bučnim oljem
pršut z melono in olivami
šunkine rolice s šparglji

gosja pašteta

*
sirova plošča s plesnivimi siri, kozjimi siri in suhim sadjem z oreški

iranski dateljni in suhe slive z orehovimi jedrci ali mandeljni

*
vittello tonnato (tunin namaz s teletino in kaprami)

3 vrste domačih namazov na kruhkih 
(liptaver, bučni, drobnjakov)
škarpena v curryjevi omaki

*
pečena paprika s peteršiljem in česnom

šopska in grška solata s Feta sirom
avokadov namaz s kalčki

hobotnica v solati

*
več vrst kruha (beli, črni, polnozrnati, koruzni)

*
biskvitne kockice s sadjem

limonin sorbet z meliso
mini francoski rogljički
sveže sadje na ploščah 

Cena: 20,50 €/osebo

Cena je izračunana pri naročilu min. 50 menujev (v primeru manjšega naročila je potrebno 
doplačilo storitve »Kuhar na domu«). 
Cena vključuje: nabavo vseh sestavin za jedi, predpripravo jedi, najem strežnega osebja za 
enodnevni dogodek (do 6h), najem prtov za mize, najem keramičnega in »rostfrei« pribora, najem 
servirnih posod (v primeru naročila toplega bifeja - »šefingi«, grelci na pasto, grelni kamni, itd.), 
postavitev samopostrežnega hladnega oz. hladno - toplega bifeja in dostavo oz. potne stroške na 
območju Ljubljane z okolico (območje LPP). 
Možen je najem steklenega inventarja: kozarci za penino, kozarci za vino, kozarci za sok/vodo 
in stekleni vrči, cena: 1,00 €/komplet kozarcev (pomivanje vključeno v ceno najema).
Vse cene so brez DDV-ja.



TOPLI BIFE

Topli bife  
pripravljamo 

po predhodnem 
posvetovanju 

z Vami!


