CATERING

SELSKAP SERVERING
Selskap er ordet vi bruker når vi ber slekt, venner eller ansatte på god mat. Og maten er utrolig viktig
i de feslete selskap og skal være med på å skape rammen for selskapet og skal være der når man
husker tilbake til selskapet senere i tid.
Bryllup
Et av de selskap som er utrolig viktig at man planlegger i god tid. Alle detaljer. Som vi har lært i
mange år så er lista slik: Først kjolen, så kommer lokalet, så kommer maten også kommer en å gifte
seg med. Bryllup er en drøm som skal innfris og får oss som skal lage maten har vi en viktig og stor
rolle. Så ta kontakt med oss tidlig slik at vi kan være med sammen med dere denne utrolige viktige
dagen i livet deres.
Konfirmasjon
Er også en viktig del av livet fra å begynne å bli voksen. Vi har opplevde å servere alt fra pizza til 10
retters gourmet meny. Men bestill lokalet tidlig om dere blir mange. Blir dere få så er jo muligheten å
ha det hjemme. Uansett vi skreddersyr maten etter hvor, når, mange og hva ønsker konfirmanten.
Bursdags selskap
Bursdag er en veldig god grunn å ha selskap. Noen planlegger dette lenge og noen vil ikke feire og
noen veit ingen ting. Noen vil ha det enkelt og noen vil slå på stortromma
Men vi gir tilbud og forslag på det som dere ønsker eller hva vi foreslår-

Blåturer og firmafest
Her er ønskene mange og utfordringer vil vi gjenre ha. Noe vil bare samles på jobben en kveld og
spise god mat. Noen vil ut i naturen og ha aktiviteter og spise i lavvo. Noen vil styrke sinne
kunnskaper og vil ha mat og vin kurs på sin Firmafest… til å begynne med. Uansett vi skaffer det dere
ønsker. Og vi kommer med mange gode forslag… som kan bli en stor opplevelse for alle ansatte

Venneselskap
Bare inviterer venner på god mat er godt for oss alle. Og det er da godt å bare være med som gjest å
slippe å stå med matlagingen. Vi tar jobben og du og dine kan bare kose dere sammen. Tema kvelder
er artig. Noen klær seg ut og noen skal ha kunkuranse osv. Fransk venne kveld, Tex-Mex party,
smallahove fest, Sjokolade og vin kveld, Tapas med bare chili… ja vi har utrolige mange forslag å
komme med

Hva kan v gjøre for ditt selskap.
Vi kan lage mat og du henter eller vi bringer. Vi kan også ta over heile greia. Skaffe lokal , skaffer ,
pynt, duker , servietter, musikk, servitører, kokker , bartender … vi kan ta heile jobben … ja også
oppvasken.

