Katlan Tóni
KULTÚRKONYHA BEMUTATJA:

CÉGES WORKSHOPOK
EGY RÉGI G

ŐZMALOM

Üzleti vendéglátás

Az

FALAI KÖZÖTT

emeleten

A

gondoskodás

részletre

egy

észrevétlenül

ahol

vendégül

várja

étterem is bérelhető.

Házon kívülre vinnéd céges megbeszélésedet? Kell
hely,

rendezvényterem

vendégeinket, nagyobb létszám esetén a teljes

"VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA

szuper

külön

láthatod

a

szuper

erőnk.

odafigyelünk,

Minden

kollégáink

munkálkodnak

a

apró
pedig

háttérben

partnereidet? Konferenciát szervezel és rendhagyó

dolgoznak

helyszínt keresel hozzá? Akkor jó helyen jársz!

összeálljon, ami egy tökéletes rendezvényhez kell.

Veresegyházon,

a

fővárostól

mindössze

20

kilométerre található a Katlan Tóni KULTÚRKONYHA.
Az

étteremben

olyan

receptekkel

Szép

azon,

terítés,

hogy

gördülékeny

rugalmas rendelkezésre állás.

dolgozunk,

amiknek története van, olyan alapanyagokkal, amiket
a

legnagyobb

Szeretettel

szakértelemmel

készítünk

minden

gondoznak.

ételt

és

italt

és

szeretettel is tálaljuk.
Éttermünk romantikáját az adja, hogy egy régi
gőzmalom épülete ad otthont nekünk. Letisztult,
természetes,
céges

hangulatos

belső

rendezvényeknek,

üzleti

tereink

minden

ideálisak

eseményeknek,

találkozóknak, kisebb konferenciáknak.
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apró

felszolgálás,

és

részletet

állandó,

A Helyszín
TÁGAS ÉS VILÁGOS TEREK, KELLEMES HANGULAT

Az emeleten külön rendezvényterem várja vendégeinket, nagyobb
létszám esetén a teljes étterem is bérelhető.
Emeleti rendezvénytermünk, mely egy kisebb és egy nagyobb
teremből

áll,

elrendezésben

max.

60

meeting

főig

nyújt

lebonyolítására,

lehetőséget
de

széksoros

kisebb

létszámú

megbeszéléseket is örömmel vállalunk. A tér többféle módon
berendezhető; akár asztalok köré szeretnének ülni, akár előadás
formájában legyen berendezve a terem – bármi megoldható.
A

projektor

használatot

a

bérleti

díj

tartalmazza,

termünk

légkondicionált. Dohányzás a kertben lehetséges.
A

meeting

szünetekben

biztosított

vendéglátást

a

terembe,

büféasztalokra készítjük fel, míg az ebéd akár elfogyasztható egy
térben

a

megbeszéléssel

(létszám

függvényében)

vagy

akár

földszinti éttermünkben, jó idő esetén teraszunkon is megoldható.

A Lehetőségek
BÁRMI AMIT ELKÉPZELTEK

Van egy csodás kertünk is, úgy hívjuk, a MalomKert. Nyáron
ez egy közösségi tér, amit előszeretettel foglalnak le cégek
és kisebb-nagyobb társaságok is csapatépítésre, lazább
események megünneplésére.
Miért ne ünnepelnéd nálunk egy projekted sikeres lezárását
kötetlen hangulatban?
Vagy gyere hozzánk és csapatépítőre…építsétek meg együtt
cégetek

saját

grill

hordóját,

az

Ugly

Drum

Smokert,

logozzátok és készítsétek el rajta egyből a finomságokat!
És ha úgy tetszik, akkor még különleges teraszunk egyik
konténere is a tiétek lehet egy megbeszélésre.
De más tippünk is van, ha kikapcsolódásra vágytok és már
unjátok a szokásos köröket.
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Kávészünet variációk
ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL

ÍGY MEGY EZ NÁLUNK:

Több kávészünet variációval készülünk nektek, hogy amikor

✔ KIFOGÁSTALAN ÉTELEK

nálunk vagytok, a legfinomabb, könnyű falatokkal kényeztessünk

✔ MINŐSÉGI ALAPANYAGOK

titeket, hogy a feladatra tudjatok koncentrálni. Bármelyiket is
választjátok garantáltan elégedettek lesztek.

✔ EGYEDI MEGJELENÉS
✔ MAXIMÁLIS FIGYELEM

Ha szeretnétek látni további ajánlatainkat, akkor látogassatok el

✔ HANGULATOS TEREK

weboldalunkra: www.katlantoni.hu, de legjobban akkor jártok,
ha írtok Értékesítési Igazgatónknak, Kiss Lindának, aki segít
nektek a választásban és mindent részletesen elmesél nektek!

Írj nekünk a részletekkel és elképzeléseiddel,
Linda pedig egy egyeztetést követően
már küldi is az ajánlatot nektek.
HELLO@KATLANTONI.HU
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