Katlan Tóni
KULTÚRKONYHA BEMUTATJA:

ÜNNEPI AJÁNLATAINK
CÉGES AJÁNDÉK ÖTLETEK • FORRÓ ITAL BÁR • ADVENTI ASZTAL

Válassz te is
szeretettel!

Van azért mindig néhány olyan ötletünk, amit szívvel-

"EGY AJÁNDÉK ÉPPEN ANNYIT ÉR,

Jó keresgélést, érezzetek rá, hogy a ti partnereitek,

AMENNYI SZERETETTEL KIVÁLASZTOTTÁK"

munkatársaitok minek örülnének a legjobban!

lélekkel válogatunk, készítünk nektek évről-évre.
Ebből láthattok most egy válogatást, megfűszerezve
néhány újdonsággal.

Évről évre ötletelünk, hogy, mivel támogathatnánk
azon

partnereinket,

megfelelő

akik

meglepetést,

az

ünnepek

ajándékot

alkalmára

ÉLMÉNY • ÉRTÉK
SZERETET

keresgélnek

partnereiknek, munkatársaiknak.
Aki ismer minket az tudja, nálunk nincs lehetetlen.

✔ HALÁSZLÉ, BEJGLI ÉS MÁS FINOMSÁGOK

A legjobban azt szeretjük, ha különleges kérésekkel,

✔ KÉZMŰVES TERMÉKEK ÜNNEPI

egyedi kívánsággal fordultok hozzánk. Nincsenek

DÍSZDOBOZBAN

ugyanolyan

pillanatok,

ugyanolyan

alkalmak,

✔ FORRÓ ITAL BÁR A CÉGNÉL

egyforma ízlés sem létezik és egyforma igények sem.

✔ CÉGES KARÁCSONYI VACSORA

Épp ezért minden ajánlatunk személyre és cégre

✔ ÜNNEPI MŰSOR EGY HANGULATOS,

szabott, keressetek bátran, gondolkodjunk együtt!

MELEG FÉNYEKKEL TELI HELYSZÍNEN

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

A Tökéletes Céges Karácsonyi Vacsora Kellékei
A HELYSZÍN, A PARTY SERVICE, A HANGULAT, A GONDOSKODÁS

Céges karácsonyi vacsorához keresel helyszínt? Céges karácsonyi rendezvényedhez keresed a megfelelő party
service partnert? A megoldás: Katlan Tóni KULTÚRKONYHA!
Rendezvényhelyszínünkön emeleti különteremmel, Adventi Asztal menüsorral várunk.
Ünnepi menüsorunkkal az ország bármely pontjára települünk.

Adventi Asztal
AZ ÜNNEPI MENÜSOR - PONT, MINT OTTHON

Levesek
Harcsa halászlé, gyufa metélttel
Aranyló tyúkhúsleves, kukorica gombóccal
Gyömbéres sütőtök leves, vaddisznó sonkával
Birsalma krémleves, pirított gesztenyével
Hideg ételek
Tarka lencse saláta, padlizsánnal és rozmaringgal
Lazac pisztráng rilette, céklával és sós citrommal
Pulyka sült aszalt szilva raguval és olajos magvakkal
Füstölt szűz pecsenye, gyömbéres sütőtökkel és áfonyával
Muflon gerinc, marinírozott erdei gombákkal
Főételek

Gyerekeknek
Rántott jérce falatok, burgonya pürével
Paprikás csirke csíkok, tejfölös galuskával

Vegán töltött cukkíni, sütőtök krémmel
Sütőtökös sajt labdák, mogyorós rizs piláffal
Cékla Wellington, rozmaringos burgonyával, erdei gomba krémmel
Harcsa paprikás, rakott túrós csusza
Ropogós bundában sült fogas filé, édesburgonya salátával
Mandulás jércemell, zelleres burgonya krémmel
Kacsa pecsenye, körtés gesztenye raguval és pirított polentával
Bőrös malac sült, lilakáposzta krémmel, parázs burgonyával
Áfonyás szarvas ragu, pirított knédlivel

Desszertek
Aszalt gyümölcsös kalács
Narancsos kuglóf
Mákos beigli
Zserbó
Hókifli, szilvalekvárral

Ne legyen gondod a részletek szervezésével sem, segítünk a bútor, eszközbérlésben, dekorációban is.

Írj nekünk és Linda pedig egy egyeztetést követően
már küldi is az ajánlatot nektek.
HELLO@KATLANTONI.HU
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Karácsonyi finomságok
LAPRASZERELT HALÁSZLÉ, HÁZI BEJGLI ÉS TÁRSAIK...

Rendelj halászlevet, bejglit munkatársaidnak Katlan Tónitól!
Van aki alig várja, hogy évi egy halászlevét végre megfőzhesse, van aki
viszont

annak

örül,

ha

igazán

finomat

tehet

a

vendégasztalra

Karácsonykor és inkább nem kísérletezne.
Halászlevet, hát még igazán finom házi bejglit adni jó!
Tedd te is ezt, rendeld meg nálunk december 6-ig .

Kézműves termékek
ÜNNEPI DÍSZDOBOZBAN

Házi krémek, pástétomok, bejgli, jóféle házi málnaszörp,
karácsonyi sör…..a saját díszdobozotok sokféle finomsággal
megtölthető és egyedi dekorációval, logoval is kérhető.
Érdeklődj a részletekről, add le rendelésedet december 6-ig!

Forró ital bár
KRAMPAMPULI, MÁLNAPÁLINKAPUNCS,
FORRALT BOR....SOROLJUK?

Forró ital bár munkahelyetek kertjében, teraszán vagy
udvarán? Micsoda ötlet!
Krampampuli,
karácsonyi

málnapálinka

fűszerekkel,

mellé

puncs,

forralt

mézeskalács,

bor
bejgli,

karácsonyi sütemények, sült gesztenye. szabadtéren,
biztonságosan,
pavilonnal

ünnepi

települünk

hangulatban,
ahova

csak

dekorált

szeretnéd!

fa
Kérd

ajánlatunkat még ma!

Írj nekünk és Linda már küldi is az ajánlatot nektek.
HELLO@KATLANTONI.HU
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