PREGUNTES FREQÜENTS I ORIENTACIÓ DE
QUE CATERING CONTRACTAR SEGONS LES
NECESITATS
TINC UNA CELEBRACIÓ INFORMAL ON NO NECESITO NI BEGUDA, NI SERVEI,
SOLAMENT LA GASTRONOMIA
Qualsevol dels nostres catàlegs es vàlid per aquesta opció, però de manera orientativa
els nostres packs de 6 comensals (PREMIUM, DELUXE, GOLDEN) són una molt bona
solució. Tots els elements gastronòmics que contenen, porten el material necessari
como culleretes, broquetes i tovallons, solament haureu de posar-los a taula y treure la
tapa.
Y HAN DE SER DE 6 PERSONES ELS PACKS PREMIUM, DELUXE I GOLDEN? O PUC
MODIFICAR-LOS PER 7 PERSONES, PER EXEMPLE?
Estos pack de PREMIUM, DELUXE, I GOLDEN han estat dissenyats per ser una oferta
de càtering amb molt bona qualitat en relació al preu, per lo que aquesta oferta de pack
de 6 requereix que siguin múltiples de 6, és a dir, si teniu més comensals, com per
exemple, 40 persones, us recomanem que arrodonir a la alça, en aquest cas 7 menús.
TINC UNA CELEBRACIÓ D’EMPRESA O PARTICULAR EN UN DOMICILI
També la nostra oferta de lunch y còctels es ideal i amb una gastronomia d’alta qualitat.
Es pot escollir la opció de beguda, sense beguda, amb cabrers o simplement la entrega
del càtering.
En aquest cas, no es necessari que siguin múltiples o que siguin més de 10 comensals,
ja que el preu es individual per cada comensal.
Aquesta opció es molt vàlida per menjars de picar en empreses o bé per celebracions
d’aniversaris, cumpleanys etc.
SI EN LUCHS ESCOLLEIXO LA OPCIÓ D’ INTEGRAL, QUÉ M’ICLOU I QUÉ NO?
Imaginem que es una celebració per 80 persones, hauríeu de calcular el preu per
persona de la opció escollida i afegir si volem la opció de cambrers ( us donarem una
orientació del nombre que necessiteu en funció del lloc y de les possibles dificultats
logístiques.
També haureu d’ afegir al pressupost el preu del transport/ logística que el calcularem
de manera personalitzada.
En grans events a partir de 120 comensals us realitzarem un càlcul personalitzat.
Si esculls les opcions de lunch, imaginem de manera integral amb cambrers, transport
etc. Per una celebració a un domicili, en el preu inclou tot el material i mobiliari
necessari pel format de peu i també tota el vaixella( coberts i plats) i cristalleria
necessària.
PODEU PERSONALITZAR EVENTS? Per descomptat, podem personalitzar i fer a
mesura el que ens demanis.

