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קייטרינג חלבי בטעם גורמה משובח

קייטרינג חלבי הוא להיות פתרון עשיר ,טעים ,מגוון ,משביע למגוון רחב של אירועים .לכן כאשר אתם
מזמינים קייטרינג לאירועים קטנים בסגנון חלבי אתם עומדים בפני מגוון רחב ועשיר של פתרונות קולינריים
מדהימים לאירוע שלכם .זה יכול להתחיל בדברים לכאורה פשוטים כמו כריכים לאירועים שהיישום שלהם
למעשה הוא לא פשוט ולא פשטני אלא חוויה מרשימה של טעם ,צבע ,עיצוב וחוויה גסטרונומית מפתיעה.
הוא יכול להתבסס על מזון בריאות ,על אוכל ביתי ,על מזון גורמה .אתם יכולים להזמין קייטרינג חלבי שיוכן
עבורכם בסגנון המטבח הצרפתי ,אתם יכולים להחליט ללכת על מזנון בסגנון כפרי ואפילו ללכת על
קייטרינג בסגנון חלבי לאירוח אלגנטי ומוקפד .ארוחה כזו תתאים לארוח משפחתי בבית ,לארוח של
משתתפים רבים יותר בגינת הבית ,ואפילו ניתן להזמין קייטרינג ארוז לפקניק כדי לחגוג יום הולדת בחיק
הטבע .קייטרינג חלבי פותר לכם שאלות רבות הנוגעות לנושאי כשרות ,והמזון במסיבה שלכם יכול להיות
מוגש בסגנונות שונות כמו בופה ,מזנון פתוח או אפילו בסגנון של דוכני מזון המתאים מאוד למסיבת בר
מצווה.

קייטרינג חלבי  -נוי קייטרינג תקציב קטן ושירות גדול

עד כמה המושג של קייטרינג לאירועים קטנים נפוץ אפשר ללמוד מכך שכיום לא רק חברות קייטרינג
מספקות שירות זה אלא גם מסעדות מפורסמות ,מטבחי קיבוצים ,בתי קפה יוקרתיים ואנשים פרטיים
מספקים שירות זה למגוון רחב של אירועים .אתם יכולים ליהנות מארוחה מלאה המבוססת על מזנון חלבי
ודגים ,יש אפשרות להזמין ארוחה המבוססת על קישים ופשטידות ואף לשלב מוטיב חדש ומעניין בסגנון של
כריכים לאירועים .השאלה היא תקציבית וסגנונית .התקציב הוא גם זה שיקבע אם תקחו קייטרינג בסגנון
חלבי הכולל גם מלצרים וכלי אוכל ואפילו עיצוב כולל של החצר שלכם או האולם שבו מתקיים האירוע.
כשבסופו של דבר החישוב נעשה על פי עלות המנה לפי אורח והעלות הכוללת לאירוע עצמו .מי שרוצה
להשקיע עוד יותר יכול כמובן להזמין שף פרטי שיבשל מול האורחים המתפעלים ,אך מי שרוצה לקבל
קייטרינג ברמה גבוהה הן מבחינה קולינרית והן מבחינה אסתטית יכול להזמין פינגר פוד או פטיט פוד שיגישו
מזון טרי ,משובח ,טעים ומעוצב עם שירות מהתחלה ועד הסוף כדי להפיק מסיבה ,אירוע השקה ,כנס ,ברית
מילה או כל אירוע חשוב אחר.
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