Red Coral Кетъринг & Крафт Сървис е
бил част от много продукции в
България за последните 10 години.
Фирмата предлага кетъринг и крафт
услуги и специализира във
филмовата индустрия за страната.

catering & craft service
www.redcoral-catering.com

Крафт Сървис
Наем на Крафт Сървис каравана за един ден включва:
Закуска (шведска маса):
Яйца/Бекон/ Кренвирши
Селекция от сирена
Селекция от колбаси
Приготвени свежи сандвичи
Сезонни плодове и зеленчуци
Мюсли
Пресни тестени изделия от пекарна

През останалата част от деня:
Свежи сандвичи с: различни сирена, филе, луканков салам, прошуто,
риба тон, хот дог, зеленчуци, сосове и др.
Плодове
Напитки: вода, горещи напитки, сокове, продукти на Coca Cola
(безплатна консумация в чашки);
Няма лимит на консумацията на посочените продукти по- горе.
Крафт сървис предлага и следните продукти срещу заплащане на
клиента:
Ядки, чипс, дъвки и шоколадови продукти на популярни брандове.
Сокове и други безалкохолни напитки на Кока-Кола.

Кетъринг
Примерно меню
Това е примерно меню, което може да бъде пригодено по изискванията
на екипа/гостите. Всеки ден менюто е различно и предлага 2-4 салати, 2 супи, 510 основни ястия, които включват вариации на пилешко, свинско, телешко месо
и рибно месо, 2-4 вегетариански основни ястия, 2-4 гарнитури, плодове и
десерти (броя ястия варира в зависимост от броя на хората). По предварителна
заявка могат да бъдат приготвени специални ястия за хора с определени
диетични изисквания или алергии.
Салати:
1. Цезар
2. Домати, маслини и червен лук
3. Капрезе
Супи:
1. Газпачо
2. Пилешка супа
Main dish:
1. Осо Буко / телешко, моркови, домати, запечени на фурна за няколко часа със
мащерка и босилек/
2. Свински пълнени карета
3. Пиле с мед и зеленчуци
5. Пиле с пармезан
6. Кюфтенца в сос
7. Сьомга с маслини и сушени домати
8. Барбекю/ свински пържоли, пилешко филе, кюфтета и кебапчета /
Вегетариански ястия:
1. Лазаня
2. Тиквички със сирене (пълнени с ориз и зеленчуци)
Гарнитури:
1. Печени картофки
2. Ориз със зеленчуци
3. Зеленчуци на скара
Десерти:
1. Чийзкейк
2. Сладолед и плодове

За контакти:
info@redcoral-catering.com
0888886353 и 0888673993
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