„Oferta skrojona na miarę oczekiwań”
Catering
- okolicznościowy
- Świąteczny
- dla firm
- grill & garden party
- koktajlowy typu finger food
- catering wykwintny serwowany
- wesela
- catering dla szkół i przedszkoli

Kompleksowa usługa dopasowana do potrzeb klienta.
Dbamy o detale, jakość i estetykę potraw.
Menu komponowane jest zawsze w taki sposób aby pasowało do charakteru wydarzenia.
Dysponujemy : salą mieszczącą 100 osób, terenem zielonym, namiotem, pełną zastawą, sprzętem
stacjonarnym jak i wyjazdowym.

Catering okolicznościowy
Jest tyle imprez okolicznościowych co powodów do świętowania.
Organizujemy każdy rodzaj przyjęcia począwszy od kameralnego spotkania w gronie rodzinnym
po plenerową imprezę na kilkadziesiąt osób.
Dokładamy wszelkich starań dbając o odpowiednią atmosferę, efekt wizualny oraz dobór menu
zadawalający gusta gości. Cała organizacja z pewnością zachęci do ponownego skorzystania z naszych
usług.
Catering świąteczny
Indywidualny oraz dla firm.
Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia oraz okres noworoczny to doskonała okazja dla firm na
wspólną integracje oraz nastrojowy wstęp do wspólnych życzeń.
Na tą okoliczność proponujemy ofertę cateringowa lub spotkanie w naszym lokalu w formie :
- zasiadanej
- bufetowej lub stand party w okresie noworocznym

W ofercie indywidualnej proponujemy szeroką gamę potraw świątecznych, kt,ore z pewnością
przycelebrują spotkanie w gronie rodzinnym.

Catering dla firm





Lunche (szeroki wybór dań przy zachowaniu każdego budżetu)
Posiłki regeneracyjne w pojemnikach termicznych dla pracowników fizycznych
Bankiety koktajlowe
Organizacja i obsługa wszelkich imprez wyjazdowych
Zapewniamy doskonałą oprawę spotkania z kontrahentami, partnerami biznesowymi
oraz współpracownikami.
Pozytywna relacja z klientem w odpowiedniej oprawie kulinarnej z pewnością przyczyni się
do sukcesu podczas negocjacji.

Catering koktajlowy/finger food
Idealna propozycja na duże i małe wydarzenia zarówno prywatne i firmowe.
Charakteryzuje się elegancka i wygodną formą podania i różnorodnością menu , które jest zawsze
spersonalizowane i dopasowane do oczekiwań gości.
Oferujemy :
-przekąski typu finger food
- przerwy kawowe
- słodki bufet

Catering wykwintny
Na wyjątkowe okazje wymagające eleganckiej oprawy, wykwintności i szyku.
Catering wykwintny to aranżacja kulinarna podkreślająca wagę wydarzenia .

Grill & Garden Party
To propozycja dla miłośników imprez plenerowych.
Oprócz organizacji imprez wyjazdowych dysponujemy terenem zielonym, namiotem mieszczącym
100 osób i profesjonalnym grillem z własna wędzarnią .
Ta aranżacja doskonale sprawdza się w organizacji urodzin dla najmłodszych.
Współpracujemy także z animatorem.

