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LLeess  PPrreessttaattiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  
  

  

��  PPoouurr  llee  ddeesssseerrtt  --  AAvveecc  ssuupppplléémmeenntt  ((àà  cchhiiffffrreerr  sseelloonn  vvooss  ssoouuhhaaiittss,,  vvoottrree  nnoommbbrree  
ddee  ccoonnvviivveess……..))  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  vvoouuss  pprrooppoosseerr  uunn  bbuuffffeett  ddee  ddeesssseerrttss  aavveecc  uunn  
aassssoorrttiimmeenntt  ddee  ggââtteeaauuxx,,  uunn  aassssoorrttiimmeenntt  ddee  mmiiggnnaarrddiisseess,,  uunn  aassssoorrttiimmeenntt  ddee  
vveerrrriinneess,,  ddeess  mmiinniiss  ccrrèèmmee  bbrrûûllééeess  …………..    

NNoouuss  ccoonnttaacctteerr  ppoouurr  llee  ddeevviiss  
  

��  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ééggaalleemmeenntt  aajjoouutteerr  uunn  aarrbbrree  àà  bboonnbboonn,,  uunnee  ccoorrbbeeiillllee  ddee  ffrruuiittss,,  uunn  
aarrbbrree  àà  ffrraaiisseess  ((sseelloonn  llaa  ssaaiissoonn)),,  uunn  aarrbbrree  àà  mmiinnii--bbrroocchheettttee  ddee  ffrruuiittss  aavveecc  oouu  ssaannss  
ffoonnttaaiinnee  àà  cchhooccoollaatt…………..  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aapppprréécciiééss  eenn  bbuuffffeett  ddee  ddeesssseerrtt    
 

SSaacchheezz  qquuee  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  vvoouuss  pprrooppoosseerr  ddeess  mmeennuuss  àà  tthhèèmmee  
((ccuuiissiinnee  ddeess  rrééggiioonnss,,  ccuuiissiinnee  dduu  mmoonnddee……..))  sseelloonn  nnooss  ppoossssiibbiilliittééss 

  

��  FFrroommaaggee    ++  ssaallaaddee    ==  33    €€  ppaarr  ccoonnvviivvee  ((55  ssoorrtteess  ++  bbeeuurrrree  ++  ssaallaaddee))  
  

  

��  SSoorrbbeett    ppoommmmee  oouu  ppooiirree  oouu  cciittrroonn  oouu  ccaassssiiss  oouu  ffrraammbbooiissee  oouu  ppaassssiioonn    ((aallccooooll  iinncclluuss))  ==  22  €€  ppaarr  ccoonnvviivvee  
 

��  FFiinn  ddee  rreeppaass    ==  33    €€  ppaarr  ccoonnvviivvee  //  JJaammbboonn  àà  ll’’ooss  oouu  ’’AArrddeennnneess  eett  ssaallaaddee                
  
  

��  CCaafféé  ––  ssuuccrree  ––  llaaiitt  ((vveeiilllleerr  àà  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  ccaaffeettiièèrreess  àà  llaa  ssaallllee))  ==  00,,  5500  €€  ppaarr  ccoonnvviivvee        
  

��  CCaafféé  eett  ssoonn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ddoouucceeuurr  ((11  mmiinnii  mmuuffffiinn,,  22  mmiiggnnaarrddiisseess))  ==  22,,  1188  €€  ppaarr  ccoonnvviivvee        
  
  

��  LLooccaattiioonn  ddee  vvaaiisssseellllee    --  KKiitt  ssiimmppllee  77ppcceess    ==  11  €€  ppaarr  ccoonnvviivvee  ((aavveecc  ffoorrffaaiitt  mmiinniimmaall  ddee  2255  €€))        
VVaaiisssseellllee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddeemmaannddééee  ppaarr  llee  cclliieenntt  oouu  nnéécceessssaaiirree  aauu  rreeppaass  ==  àà  vvooiirr  eennsseemmbbllee      

PPrriiss  eett  rreettoouurrnnéé  eenn  nnooss  llooccaauuxx  ppaarr  llee  cclliieenntt,,  ssii  ttrraannssppoorrtt  ==  ffaaccttuurraattiioonn  eenn  ssuuss    
NNoouuss  ccoonnttaacctteerr  ppoouurr  llee  ddeevviiss  

  

��  TTaabblleess  eett  cchhaaiisseess  ::  11,,  0000  €€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  ((pprriiss  eett  rreettoouurrnnéé  eenn  nnooss  llooccaauuxx  ppaarr  llee  cclliieenntt))    NNoouuss  ccoonnttaacctteerr  ppoouurr  llee  ddeevviiss  
TTrraannssppoorrtt  ppaarr  llee  ttrraaiitteeuurr  ppoossssiibbllee  ==  ttaarriiff  sseelloonn  llee  lliieeuu  
  

��  LLiinnggee  eenn  ttiissssuuss    ::  NNaappppeess  224400xx224400,,  sseerrvviieetttteess,,  bbllaanncchhiissssaaggee  ==  11,,  9900    €€  ppaarr  ccoonnvviivvee  

��  NNaappppeess,,  sseerrvviieetttteess  eenn  iinnttiisssséé  ::  nnoouuss  ccoonnssuulltteerr      
  

PPoouurr  aajjoouutteerr  àà  vvoottrree  bbuuffffeett  ddee  ffrroommaaggeess  eett  //oouu  ddeesssseerrttss    
nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ééggaalleemmeenntt  vvoouuss  ffoouurrnniirr  uunnee  ccoorrbbeeiillllee  ddee  ffrruuiittss  ((++//--  4455  eeuurroo))  

  

Possibilité de fournir tout ou une partie des boissons  2 AVANTAGES : 
 

��  NNoouuss  mmeettttoonnss  lleess  bbooiissssoonnss  eenn  ssuuffffiissaannccee  ppoouurr  ggaarraannttiirr  dd’’aavvooiirr  ttoouutteess  lleess  bbooiissssoonnss  nnéécceessssaaiirreess  
  

��  NNoouuss  rreepprreennoonnss  ttoouutteess  lleess  bbooiissssoonnss  nnoonn  ccoonnssoommmmééeess**  ccee  qquuii  vvoouuss  ppeerrmmeettss  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  ddeess  
bboouutteeiilllleess  rreessttaanntteess  --  FFaaccttuurraattiioonn  sseelloonn  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  rrééeellllee    

**ssaauuff  aappéérriittiiff  mmaaiissoonn  --  bboouutteeiilllleess  nnoonn  oouuvveerrtteess  
 


