Η εταιρία Gourmet Catering πρωτοπορεί, διακζτωντασ ςτθν αγορά ζνα νζο προιόν που
αφορά ςε όλεσ τισ εταιρίεσ που απαιτοφν κακθμερινι μαηικι ςίτιςθ των πελατϊν ι/και
των ςυνεργατϊν τουσ ςτισ δικζσ τουσ εγκαταςτάςεισ.

Η καινοτόμοσ υπθρεςία τθσ Gourmet Catering παρζχει πλιρθ μενοφ με ηεςτά και κρφα
εδζςματα, ζτοιμα προσ άμεςθ διάκεςθ κακθμερινά ςε ξενοδοχεία , δίνοντασ τθ
δυνατότθτα ςτουσ ςυνεργατεσ τθσ να καταργθςουν τα πάγια ζξοδα, το εργατικό και
οργανωτικό κόςτοσ των ςιτιςτικών τουσ τμθμάτων, αναβακμίηοντασ παράλλθλα τθν
ποιότθτα κςι τθν ποικιλία των ςιτιςτικών τουσ παροχών.

Με μεγάλο δίκτυο διανομισ, θ Gourmet Catering δθμιοφργθςε τισ υποδομζσ για τθν
παραγωγι άριςτθσ ποιότθτασ προϊόντων, ςε ολοκλθρωμζνα εβδομαδιαία και 14ιμερα
μενοφ, με πλιρθ γκάμα αλμυρϊν και γλυκϊν εδεςμάτων, ηεςτϊν και κρφων ειδϊν.

Η διανομι εκτελείται κακθμερινά μζςα ςε ειδικοφσ κερμοκαλάμουσ και ψυγεία,
διατθρϊντασ τισ απαραίτθτεσ κερμοκραςίεσ ζωσ τθν ςτιγμι τθσ διάκεςισ τουσ ςτουσ
ςιτιηόμενουσ.

Τα οφζλθ των ςυνεργατών είναι:
1. Απαλλαγι από τθ διεργαςία εφρεςθσ κατάλλθλου προςωπικοφ.
2. Μθδενιςμόσ του εργατικοφ κόςτουσ, (μιςκοδοςίεσ, αςφαλιςτικοί οργανιςμοί,
επιδόματα κ.α)
3. Απόλυτα ςτακερι και όχι διακυμαινόμενθ τιμι του ςιτιςτικοφ κόςτουσ ανά άτομο
θμερθςίωσ, επιτυγχάνοντασ ζτςι τον βζλτιςτο προχπολογιςμό των F&B τμθμάτων.
4. Στακερι και άριςτθ ποιότθτα των εδεςμάτων ςε πρϊτεσ φλεσ και γεφςθ
5. Μεγαλφτερθ ποικιλία των προςφερόμενων εδεςμάτων
6. Αποφυγι του “waste” των πρϊτων υλϊν
7. Κατάργθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ αποκικθσ και του “stock”
8. Κατάργθςθ των προμθκευτών
9. Μθδενιςμόσ του κόςτουσ ενζργειασ και φδρευςθσ
10. Μθδενιςμόσ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ
11. Μθδενιςμοσ του κόςτουσ κακαριότθτασ και υγιεινισ
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Τα εδζςματα παραςκευάηονται αυκθμερόν ςτα εργαςτιριά μασ και διανζμονται πριν
τθν ζναρξθ του service ςτισ εγκαταςτάςεισ των ςυνεργατϊν μασ.
Όλα τα εδζςματα είναι ζτοιμα προσ κατανάλωςθ και δε χρειάηονται επεξεργαςία,
απόψυξθ ι ηζςταμα.
Τα ηεςτά εδζςματα παραδίδονται μζςα ςε thermobox (κερμοκαλάμουσ) για διατιρθςθ
τθσ ποιότθτασ και τθσ κερμοκραςίασ τουσ, ςερβιριςμζνα μζςα ςε γαςτρονόμουσ για
άμεςθ τοποκζτθςθ ςτον buffet ι για μεριδοποίθςθ.
Τα κρφα εδζςματα μεταφζρονται ςτθν ανάλογθ ψφξθ και διανζμονται ςτθν
ενδεικνυόμενθ κερμοκραςία ςερβιρίςματοσ.
Τα thermobox, οι γαςτρονόμοι, και λοιπά ςκεφθ ςερβιρίςματοσ παρζχονται από τθν
εταιρία μασ και παραλαμβάνονται από εμάσ κατά τθν επόμενθ παράδοςθ εδεςμάτων.
Η κακαριότθτα των χρθςιμοποιθμζνων ςκευϊν και εξοπλιςμοφ μεταφοράσ είναι
ευκφνθ τθσ εταιρίασ μασ.

Σκοπόσ τθσ Gourmet Catering είναι να γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ των
ςυνεργατϊν τθσ, προςφερωντάσ τουσ ςιγουριά, ςυμβάλλωντασ ςτθν αναπτυξι και
ενιςχφωντασ τθν αξία τθσ επιχείρθςθ τουσ.

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ να ανταποκρικοφμε άμεςα και να καλφψουμε οποιαδιποτε
ανάγκθ των επιςιτιςτικϊν τμθμάτων τθσ εταιρίασ ςασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο τθλ: 2810 344527, email: info@gourmetcatering.gr , site:
www.gourmetcatering.gr

