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найкращі світові тенденції та гастрономічні станції. 



PRIVAT SERVING
Враховуючи вимоги МОЗу до проведення заходів ми пропонуємо 
використовувати індивідуальну подачу готових страв!
 
Завдяки використанню спеціальних теплових ламп страви довгий час 
залишаються теплими!

Можливе сервірування як одноразового так і багаторазового посуду.



COCKTAIL TABLES
Використання коктейльних столів дозволить дотримуватися соціальної 
дистанції на заході.



АНІМАЦІЙНІ ТА ГАСТРОНОМІЧНІ
СТАНЦІЇ



BIG GREEN EGG 
Вугільний Гриль, унікальний винахід у сфері приготування корисної та 
смачної їжі, який ідеально термоізольований для якісного та рівномірного 
приготування будь-яких продуктів.

У результаті страва не пересушена і має ідеальні смакові характеристики.
 



BURGER STATION
Анімаційне приготування популярної американської  страви з німецьким 
корінням. Дбайливо відібрані інгредієнти, майстерне приготування та 
авторські соуси - ось секрет наших неймовірних бургерів!
Станція актуальна на заходах вуличного формату.
 



BIG PAELLA STATION
Паелья – візитівка сонячної Іспанії!

Анімаційне приготування перед гостями, як класичної паельї так і 
середземноморських мідій та морепродуктів з додаванням білого вина в 
спеціальній сковороді, неодмінно стане прикрасою вашого заходу.



TEPPANYAKI STATION
Класичне японське гастрономічне шоу, під час якого, тепаніякі-шеф на 
високотемпературному столі-грилі (тепані) готує м’ясо, рибу або 
морепродукти на вибір. Способи сервірування страв і соусу подаються у 
відповідності з японськими кулінарними традиціями.

Способи сервірування страв і соусу подаються у відповідності з
японськими кулінарними традиціями.



HOT DOG STATION 
Анімаційне приготування популярної американської страви з німецьким корінням.

Фермерські сосиски, авторські дрессінги, ароматні булочки та майстерне 
приготування – запорука гастрономічного задоволення. Станція актуальна 
на заходах вуличного формату.



BBQ STATION
Гастрономічна станція смачних страв, які готуються з високоякісних продуктів та
сервіруються авторськими соусами, розробленими бренд-шефом.

Неймовірно широкий асортимент,  безліч цікавих варіантів на вимоги будь-яких 
смаків. Станція гарячих закусок, гарнірів та основних страв. 
 

УAловите свое



PORK RIBS STATION
Анімаційна станція запечених свинячих ребер. Смачний та соковиті реберця шеф-кухар 
майстерно нарізає перед гостями.

Станція буде надзвичайно актуальна на заходах з великим відсотком
 чоловічої аудиторії та прикрасить захід фуршетного формату.



BAKED POTATO 
STATION
Анімаційна станція по приготуванню простої та ароматної національної 
страви, яка готується з відбірної фермерської картоплі та подається з 
різними видами начинок.



PITA STATION
Анімаційна станція, по приготуванню піт, на якій перед гостями готують 
смачну та ароматну страву. «Піта» або «шварма»- відома страва ізраїльської, 
арабської  та середземноморської кухонь, з грецьким корінням.  

Особливий прісний пшеничний хліб, широкий асортимент начинок 
та автентичні спеції, допоможуть створити неймовірний смак та 
підкреслити стравою ваш захід.



QUESADILLA STATION
Анімаційна гастрономічна станція мексиканської кухні. 
Перед гостями готують відому мексиканську страву.

Особливий кукурудзяний хліб, овочева сальса , сир та гострий перець чилі, 
 роблять цю страву улюбленицею гостей. Станція стане прикрасою заходу 
та підкреслить його концепцію.
 



TAKOS STATION
Анімаційна станція мексиканської кухні. Перед гостями підсушують особливі 
кукурудзяні тортильї  та сервірують їх начинками на вибір з додаванням 
мексиканських соусів.
Станція стане прикрасою вашого заходу, та підкреслить регіональний напрямок.
 



BURRITO STATION
Анмімаційна станція мексиканскої кухні, де перед гостями готують популярну
 страву. В особливий кукурудзяний хліб загортають різноманітні начинки з 
мексиканськими соусами. Станція стане прикрасою вашого заходу. 



CHURROS STATION
Традиційний іспанський десерт з заварного тіста, який обсмажують у фритюрі. 
Але, якщо в Італії пальму першості ділять тірамісу, панна котта та джелатто, 
то чуррос в Іспанії - це дійсно десерт на кожному кроці. Ми пропонуємо додати 
домашні соуси: полуничний, нутелла, згущене молоко.



WAFFLE STATION
Анімаційна станція по приготуванню хрумких та запашних вафель. 
Станція актуальна на сніданках та заходах вуличного формату.

Свіжі та ароматні вафлі подаються з різними фруктами, джемами та топінгами. 
Ця станція стане не від’ємною частиною десертної лінії.
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