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HOGY MIÉRT ÉPPEN ZÖLDALMA?

STÍLUSOS, FRISS, ÍZLETES, EGÉSZSÉGES 
ÉS NEM DRÁGA...AKKOR MIÉRT NE?

AKIK MÁR „RÁNK HARAPTAK”: 

Colgate-Palmolive Kft.
dm Kft.

Erste Befektetési Zrt. 
Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Riello Hungary Zrt.
Kraftszer Kft.
Sport1 TV Zrt.

Wienerberger Téglaipari Zrt.
és még sokan mások....

NYÁRI PARTY MENÜ – egyszerűen finomat!

SIMPLE MENÜ 120 FŐTŐL MÁR 3.200,-Ft + Áfa / főtől 

Ízelítő: Sertéstokány bográcsból tálalva, Grillezett virsli, Fánk, Főtt kukorica...

MEDIUM MENÜ 120 FŐTŐL MÁR 3.500,-Ft + Áfa / főtől 

Ízelítő: Reggeli friss bundás kenyér, délidőben vaslapon sült csirke, salátával, 
a csemetéknek grillezett virsli, sült krumplival, nasiként pite és uzsonnára 
lángos frissen sütve, főtt kukorica...

MAXI MENÜ 120 FŐTŐL MÁR 4.200,-Ft + Áfa / főtől 

Ízelítő: grillezett flecken, cigánypecsenye, csevapcsicsa és bűntársai, 
salátabár, réteskóstoló...

A fenti menüleírások nem teljes körűek, a részletekről érdeklődjön kollégáinknál!
KÉRJEN KONKRÉT ÁRAJÁNLATOT ÉS HARAPJON RÁNK ÖN IS! 

Minden catering megrendelőnknek egy programot adunk ajándékba!

TUDÓSÍTÁS HELYSZÍNELŐinktől: 

Komárom-Esztergom  megye  jelentkezik:  ”Csodálatos  ez  a  park...és  a 
horgásztó?  Életem  legnagyobb  halát  fogtam  ki!  Ide  a  kollégákkal  akár 
családostul is eljöhetünk, akár 300-an is...” 

Győr-Moson-Sopron megyéből jött a hír: „Véletlenül találtam rá, de ez egy 
kis paradicsom...  horgászat,  strand, faházak, étterem...én csapatépítésre egy 
gondoltam...tavasztól akár őszig bármikor...

Budapest  I.  kerületben  is  jártunk: „Klasszicista  villaépület,  kert,  terasz, 
családias  környezet  és  könnyen  elérhető...épp  a  mi  kis  céges  csapatépítős 
grillpartinkhoz találták ki! És akár tűzijátékot is lehet nézni...”

És még több mint 50 helyszínt tudunk javasolni országszerte...

MINDEN KOROSZTÁLYANK VAN EGY KOSÁR FRISS PROGRAMÖTLETÜNK! 

Interaktív gyermekprogramok már 35.000,-Ft+ Áfa - tól 
Felnőtt csapatjátékok már akár 95.000,-Ft+ Áfa - tól komplett lebonyolítással.

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében kérjük hozzájárulását ahhoz, hogy hírlevélben rendszeresen rendezvényszervezési információval lássuk 
el Önt, illetve az Ön által képviselt vállalkozást. Amennyiben a fenti információkra nem tart igényt, kérjük „leiratkozás” tárggyal szíveskedjen 
egy válasz e-mail-t küldeni. Ön, illetve cége adataihoz az internet oldalakról nyilvános cím gyűjtésével, vagy egyéb legális módon jutottunk. 
Az üzenet elküldés előtt vírusellenőrzésen esett át, de a vírusmentességére nincs semmilyen garancia, ezért kérjük, ellenőrizze azt. 
Köszönjük figyelmét!
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