DENÍK

nejlepší
párty, eventu, banketu, rautu, svatby….

o

Všechny fotograﬁe jsou puvodní a pořízeny z akcí BONTÉ CATERING !

Postavíme nábytek, prostřeme stoly
a vybavíme prostory....

V případě venkovních prostor, můžeme
zastřešit a dodat venkovní mobiliář.
a) Vybavíme si zázemí
včetně improvizované kuchyně.

b) Dovezeme vše hotové
a zázemí potřebujeme minimální.

Servírovaný oběd i galavečeře ..... Česká klasika
nebo gurmásnký zážitek, každému co má rád.

Přivezeme
k Vám
profesionální
personál,který
má jednotný
ůstroj a úsměv na líci.
Můžete ochutnat něco z fingers food občerstvení

Třeba předkrmy

Terinka z křepelky, pistáciová krusta
a marmeláda z uzených hrušek

Marinovaný tuňák
na zeleninovém tartaru

pak obědy.
Hovězí svíčková na smetaně,
houskový knedlík.....

Welcome drink a nebo přípitek
může mít od nás různou podobu.....
Zauzený hřbet z muflona, křenové zelí
s jablky, perníkový knedlík

Telecí svíčková, brzlík, krokety
z hovězích líček, šafránové
rizoto a chřest

Dezerty máme různé .... košíčky, čokobrownies
panacota, buchty, napustíme fontánu čokoládou....

Na zámku, doma, venku, všude možně vede

Raut

pod stanem

v 02 Aréně

v divadle
...a třeba ve Wroclawi, Polsku

Pro toho kdo si hlídá kila

kdo si kila nehlídá

U Rautů se i griluje
ata

zvíř
á
n
růz
e
s
točí

nasvítíme bary,
stoly, prostory.....

Když to nejde venku
tak děláme Live cooking. To je takové to vaření naživo.

a samozřejmě
se musí
pít a zapíjet

vším možným...

Můj milý deníčku. Je to už 20 let
co jsme tě začali psát.
Za tu dobu jsme se spolu podívali snad
do všech koutů naší republiky, V zahraničí jsme
pak dělali několikrát v Bruselu, fakt velký mejdan
ve Wroclawi, PL při ME ve fotbale.
Když jsme u toho sportu, tak se nám i líbilo
v O2 Aréně, kde jsme pomáhali při MS v hokeji
i při Laver cupu.
Akce s různými poháry, tím myslíme třeba
Fed Cup, Davis Cup, Stanley Cup,
pohár mistra v ELH a tak podobně...
Obsluhovali jsme zatím všechny prezidenty ČR,
různé domácí i zahraniční politiky a snad
všechny české celebrity, Kdybychom měli jmenovat
každou významnou firmu, tak bychom ti museli
dokoupit hodně stránek. Ale pár známých, pro
které jsme dělali pěkný catering, se snad vejde:
Škoda auto, T-mobile, ČSOB Pojišťovna,
Pojišťovna ČS, MAN, McDonalsd´s, SAAB,
ŠKOfin, Phillips, CEE logistics, Nedcon, Canon

Zvláštní kapitolou jsou pak soukromé akce.
Hlavně v měsících červenec a srpen nás baví
nejen svatby, ale i různé narozky a mejdany.

Milí ý deníčku.
Těšíme se na další zážitky

