Търговските марки Култ Гурме
Кетъринг, Кафе-ресторант Европа,
Кантина Еврохолд и PURE
kitchen@dinner bar са собственост на
КУЛТ ГУРМЕ ООД с предмет на дейност
кетъринг и мениджмънт на ресторанти
и заведения за хранене. Компанията е
позиционирана във високия сегмент
на пазара, като залага на събитиен
кетъринг с авторска кухня и елегантен
сервиз, и комплексна организация на
събития с индивидуален подход.
Сериозното отношение в
представянето на вино и съчетанието
му с храна са от големите активи на
КУЛТ ГУРМЕ ООД. Съответно във
фокуса на работа са официални
вечери, винени и други концептуални
събития.

София 1528
бул. Искърско шосе 7
Търговски Център Европа, сграда 11
телефон: 02/ 419 99 09; 02/ 421 95 08
мобилен: 0895 55 33 30; 0898 313 798; 0898 603 801
e-mail: office@cultgourmet.com; events@cultgourmet.com

Cafe & restaurant
Europe
София, бул. Искърско шосе 7
Търговски Център Европа, сграда 11

Cantina
Eurohold

София, бул. Христофор Колумб 43
Заведения за хранене, част от Cult Gourmet,
предлагащи всекидневно меню с прясно приготвена
храна, стилен дизайн, елегантно обслужване и
адекватни цени.
Кафе Ресторант Европа се грижи за повече от 350
гости всеки ден в последните четири години.
Благодарение вниманието на нашите постоянни
гости се стараем да предложим най-добрите
рецепти с възможно най-добрите продукти.
Кафе-ресторант Европа разполага и с изискан
ресторант с предизвикателна гурме кухня. Във
всекидневните менюта ще намерите авторски ястия
с френски и италиански почерк и добре подбрана
винена листа.

Ако желаете, бихме могли да Ви информираме
по e-mail за всекидневните менюта на Кафересторант Европа и Кантина Еврохолд.
Необходимо е само да направите заявка за
получаване на office@cultgourmet.com
Възползвайте се и от услугата Take Away –
направете предварително поръчка по телефон в
някое от нашите заведения и заповядайте, за да
я получите добре пакетирана за дома или офиса.
Като след 15 часа ще калкулираме и специална
отстъпка.

Доставки на обедно меню

Cult Gourmet
Catering
www.cultgourmet.com

Планирате да представите нов продукт,
да впечатлите клиент, да благодарите на
служителите или да отпразнувате успех?
Cult Gourmet Catering предлага широка
гама от кетъринг услуги. Ние можем да Ви
консултираме и предложим индивидуално
решение за Вашето събитие.

Cult Gourmet Catering извършва доставки до
Вашия офис, необходимо е да декларирате
Вашето желания на ел.поща:
office@cultgourmet.com или на долупосочените
телефони. Доставките се извършват след
предварително уговорени параметри.
Специални условия за фирми с договор за
ежедневни доставки, гъвкави условия за плащане.
Телефон: +3592 / 419 99 09
Телефон: +3592 / 421 95 08
office@cultgourmet.com

• кафе паузи
• официален обяд
• късна закуска
• корпоративна вечеря
• парти в офиса
• рожден ден или друг специален повод

PURE kitchen@
dinner bar
София, бул. Искърско шосе 7
Търговски Център Европа, сграда 15

Mодерният и елегантен ресторант на Cult
Gourmet с ненатрапваща се атмосфера и
неподражаем комфорт. В PURE може да
започнете деня си с ударна доза енергия
- перфектно ристрето, истински френски
кроасан и 100-процентов фреш. Менюто ще
Ви предложи най-добрите рецепти от света
на кулинарията и още толкова наши. При нас
може да се насладите и на богата селекция
от качествени вина. Заведението разполага
със 62 места и 60 места в градината.
Ако желаете, бихме могли да Ви
информираме по e-mail за всекидневните
менюта на PURE. Необходимо е само да
направите заявка за получаване на
pure@cultgourmet.com

