Katlan Tóni
KULTÚRKONYHA BEMUTATJA:

LEGYEN SAJÁT CÉGES SMOKERETEK!
Ő

EXTRÉM (JÓ) CSAPATÉPÍT

PROGRAM

Csak tedd a hordóba és
füstöld!
UGLY DRUM SMOKER

Grillezni

mindenki

vegetáriánusok,
egyre

megy.

szeret.

vegánok...ebben
A

hangulat,

Húsevők,
a

az

műfajban
illatok,

a

beszélgetések, az ízek mindenkinek ugyanazt
jelentik.

Egyszerű,

de

nagyszerű,

minden

alkalomhoz illik.
Mit szólnál, ha a csapatodnak az következő
összetartó programot most egy kicsit extrémre
vennéd és Füstmesterünk segítségével nem
csak megtanulnátok a grillezés minden csínjátbínját, hanem még - úgy mellékesen - össze is
dobnátok a nap során egy saját, külön bejáratú,
egyedi festésű Ugly Drum Smokert (UDS) - azaz
egy hordóból készült smokert?!

Szexi, ugye? Ezt a programot garantáltan imádni
fogják a kollégák, mert mindenki megtalálja benne
a neki való elfoglaltságot.
Mire lemegy a nap, ti már el is készültetek a
brandingelt,
ellátott

UDS

visztek

és

saját

logótokkal

hordóval,
onnantól

amit

és

GRILLEZÉS • ÖSSZETARTÁS
ÉRTÉK • ÉLMÉNY

feliratotokkal

✔ EGY HANGULATOS KERT

magatokkal

✔ EGY PROFI FÜSTMESTER

aztán

kihirdethetitek

a

péntek

délutáni BBQ Partykat.

✔ EGY HORDÓ ÉS AMI MÉG KELL

Mi más kell még egy igazán jó, értékteremtő
csapatépítőhöz?

A

részletekért

kérj

ajánlatot

Lindától: hello@katlantoni.hu

✔ FINOM GRILL ÉTELEK
✔ FRISSÍTÓ ITALOK
✔ EGY JÓ TÁRSASÁG

WWW.KATLANTONI .HU
#I ZGALMASANSOKSZI NU #HI TELES #TRENDTREMTO #TARTALMAS #UMAMI

A Füstmester
CSERVENYI ZSOLT

Zsolt lesz az "idegenvezetőtök", aki megmutatja nektek a smoker
készítés

és

a

grillezés

rejtelmeit.

Bátran

mondhatjuk,

hogy

szenvedélye ez a műfaj. Zsolt ötlete alapján indultak be nyaranta a
Katlan Tóni KULTÚRKONYHA kertjében a Grill-Csütörtökök és ő az, aki
szerteágazó tudásával folyton lenyűgözi a kollégákat és a vendégeket
egyaránt. Saját Füstmesteretek veletek tart a program végéig,
bármennyit kérdezhettek tőle és közben finom falatokkal is kényeztet
titeket, Ott lesz veletek végig a nyers hordó festésétől az utolsó finom
falatok elfogyasztásáig.

A (logozott) Hordó
UGLY DRUM SMOKER

Ne tévesszen meg az egyszerű külső, ezen a eszközön még
nagy nemzetközi BBQ versenyeken is szívesen dolgoznak
neves csapatok! Az egyik legsokoldalúbb sütő. Mondhatni a
BBQ-zás svájci bicskája.
És persze nem mi lennénk azok, ha nem csavartunk volna még
ezen is egy kicsit nektek, de erről majd ha eljöttök hozzánk.

A Kert
KATLAN TÓNI KULTÚRKONYHA MALOMKERT

Mi tagadás, a kertünk csodás és grillezésre termett.
Szeretjük is nagyon. Ez lesz a helyszínetek, a saját
kertetek az esemény végéig, ahol kényelmesen
elhelyezkedhettek és nem lesz más dolgotok, mint
élvezni a napot. Tavasztól - őszig ebben a kis, fákkal
körülvett

oázisban,

kerti

grill

pavilonunkban

készítjük a finomabbnál finomabb ételeket minden
csütörtök este, de erre az alkalomra az egész
birodalom csak a tiétek lehet! Legfeljebb 100 főig
jöhettek hozzánk kerti partizni, ekkor a teljes
étterem

is

a

tiétek

lehet

és

akár

kiegészítő

programokat is szívesen szervezünk nektek. Mit
szólnátok egy szuper esti kertmozizáshoz, vagy akár
egy koncerttel egybekötött bulihoz a finom étkek
után? Álmodjatok bátran, mi azért vagyunk, hogy
legmerészebb álmaitokat is megvalósítsuk itt a
Katlan Tóni KULTÚRKONYHA saját kis birodalmán
belül.
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A Menü
GRILL PARTI

Éhezni és szomjazni nálunk lehetetlenség, úgyhogy
ne is kíséreljétek meg! Harcsa saslik, bárány mics,
tépett kacsa knédli gombócban, remulád mártással,
házi kolbászok, sertés borda csípős mártásban - csak
néhány

azok

közül

a

finomságok

közül,

amit

szeretünk nektek készíteni. A menüt együtt alkotjuk
meg, a javaslat tőlünk érkezik, de igény szerint
rugalmasan alakítható.

Az Ajánlat
ÉPÍTS SAJÁT SMOKERT

Minden rendezvény egyedi, minden igény más!
Logozott saját smokered már 99 000 Ft-tól lehet.
Grill parti csomagunk ételekkel és italokkal
15 000 Ft/fő áron elérhető.
Részletes ajánlatunk az egyedi igények
megadásával kérheted Irj nekünk:
hello@katlantoni.hu.

Vigyázat! Függőség lehetősége léphet fel távozás után. Több vendégnél megfigyeltük, hogy a nálunk töltött idő után
erős vágyat érez a visszatérésre, így munkatársaid, partnereid esetleges függőségének kialakulásáért nem vállalunk
felelősséget!
Felkeltettük az érdeklődéseteket?
Engedd el a fantáziád, kívánj (majdnem) bármit!
Foglalj jó előre időpontot,
Legyen egyedi programod az idén az ünnepi időszakban, vagy más, számodra fontos alkalomkor!
A programhoz igény szerint transzfert, szállást is szervezünk.

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