RAVE KATERING

RAVE d.o.o.
Podjetje RAVE d.o.o. je leta 2003 ustanovil Robert Čebokelj. Celotna ekipa podjetja je čez
vsa leta poslovanja uspešno premagovala vse ovire in s trdim delom skrbeli za rast.
Podjetje ima v lasti dve poslovni enoti:
Kantina Pivka, ki se nahaja v Parku vojaške zgodovine Pivka in
Aviopub, ki je lociran ob športnem letališču v Postojni.
Tako Kantina Pivka, kot Aviopub sta prepoznavna predvsem po izvrstni hrani in izjemnem
ambientu. Njihova ponudba slovi daleč naokoli. Ponudbo redno nadgrajujejo in
prilagajajo.

KANTINA CATERING
Kantina catering je namenjen vsem, ki za svoj dogodek želi doživeti izjemno in zelo
kreativno obarvano kulinarično doživetje. Naše profesionalno osebje vedno poskrbi, da
so vse jedi skrbno pripravljene, iz najbolj kakovostnih sestavin. Zavedamo se, da lahko le
široka ponudba zagotovi potrebe posameznikov in tako poskrbi, da se bo vaš dogodek
obiskovalcem vtisnil kot čudovit spomin.
Vsak catering pripravimo po vašem naročilu, z veseljem pa vam svetujemo o najbolj
primerni izbiri ter količini. Glede na vaše želje, poskrbimo tudi za zelo privlačno
prezentacijo, ter vam postrežemo kozarec hladne penine, najkvalitetnejših vin oziroma
katero koli drugo pijačo po vaših željah.

Aviopub

Kantina Pivka

Vizija podjetja je postati izjemen
gostinski ponudnik, ki svoje goste, tako
domače kot tuje, stalno navdušuje.

www.kantinapivka.si

PONUDBA FINGER FOOD

FINGER FOOD

KANAPEJI
Humus, pesa, čičerka, fižol
losos
skuta z zelišči

KRUHKI
Pršut sir
Panceta mocarela rukola
Sir in zelenjava

SENDVIČI
Pršut sir rukola
Šunka hren z jabolki,zelje
Dimljen vrat bbq bučna krema hren solata
Sir majoneza, paprika,

FOCACCIA
Z olivami
Z artičoko in tržaško
Suhi paradižniki limonino olivno olje

KRUH
kruh (žemljice ali štručke)
Pirin, polno zrnat, beIi, ajdov

SOLATE
SLADICE
Torte cele ali razrezane (po dogovoru)
Musi v kozarčkih ( sadni ali čokoladni preliv)
Panna cotta (s čokolado ,sadjem ,karamelo,deobljencem)
Tiramisu v kozarcu ali pladenj
Mafini (razni)
Pop cake ( po dogovoru)

Če vaš dogodek omogoča,
da se ljudje prosto gibljejo
po prostoru in ni potrebe
po uradnem posedanju,
potem je finger food odlična
izbira. Finger food se
lahko gostom ponudi na
postrežni, lepo dekorirani
mizi ali pa se z zanimivo
prezentacijo na pladnjih
sprehodimo kar mednje.
Za postrežbo le tega ni
potrebno krožnikov in
različnega pribora, saj so
jedi pripravljene tako, da
se jih je z roko in ustrezajo
enemu grižljaju.
Prednost Finger food
cateringa pa je tudi, da
si lahko popolnoma sami
pripravite vaš dogodek!
Enostavno naročite želene
prigrizke, katere vam
v naši kuhinji skrbno
pripravimo in zapakiramo
v privlačno kartonsko
embalažo, oziroma po vaših
željah v povratno, stekleno
embalažo.

KANAPEJI
Pripravljen grižljaj, prava bomba okusov za vaše brbončice. Kanapeji
so že vpeljan običaj na sprejemih, raznih otvoritvah, banketih
premierah in najrazličnejših pomembnih dogodkih. Izdelane so
lahko iz kruha, krekerjev, zelenjave, mesa, sira in tudi sadja.

rdeča pesa

čičerika in fižol

kanape humus, pesa, čičerka, fižol

kanape losos

KRUHKI
Naj se na vaši mizi bohotijo obloženi kruhki. Dovršeni in okusni
prigrizki, z bogato vsebino in vrsto različnih nadevov. Rezino
domačega kruha z bogatim nadevom navduši vsakega gosta in je
zelo elegantna tudi za najbolj gala priložnosti.

kruhek sir in zelenjava

SENDVIČI
Sočni, privlačni in zdravi sendviči, najrazličnejših okusov, so skrbno
pripravljeni izpod kuharskih rok naše Kantina ekipe. Sendviči so
sestavljeni iz domačega kruha, ki ga skrbno vsakodnevno zamesimo
in pripravimo za naše goste.

kruhek sir
sendvič sir, majoneza, paprika

sendvič pršut sir, rukola

KRUH

FOCACCIA

Iz naših peči vsak dan zadiši po svežem pečenem kruhu in različnih
pekovskih izdelkih. Pripravljamo ga iz najkvalitetnejše moke različnih
vrst, od navadne bele do polnozrnate, žemljic in različnih štručk. Z
nežnostjo zgnetemo testo v simpatične hlebčke.

Izjemno okusna vrsta kruha, ki izvira iz naše sosednje države –
Italije. Dodatki, kot so zelišča, sir, olive, gobe in zelenjava vas bodo
navdušili! Testo za focaccio vzhajamo dlje časa kot običajno, saj daljši
proces poskrbi za pravo mehkobo in teksturo.

focaccia z olivami

SOLATE
Sveže, lahke, pisane in osvežilne solate za vsak okus, pripravljene
iz skrbno vzgojene zelenjave. Svežina bo prebudila prav vse vaše
brbončice. Pripravimo božanske predvsem pa presenetljivo okusne
sveže prelive za vsak okus!

domači kruh
grška solata

mešana solata

SLADICE
Presenetite svoje goste z vrhunskimi sladicami in jih razvajajte s
sladkimi dobrotami naših kuharskih mojstrov. Z našo ponudbo
boste lahko ustvarili pravi sladki kotiček , oblikovan po vaših željah in
v barvah, ki jih boste zbrali vi.

sveže sadje

čokoladni muffin

čokoladni mousse

čokoladna torta

HLADNE JEDI
PONUDBA HLADNIH JEDI
BBQ vratovina na rukoli s hrenom in jabolki
Goveji hrbet angleško pečen tanko narezan mlada špinača
hruške v rdečem vinu
Rezine dimljenega lososa s trdo kuhanim jajcem in domačo
majonezo ,hren z jabolki
Piščančji pohančki s tremi omakami ali francosko
solato
Narezek pršuta in sira z melono
Goveji karpačo z rukolo in parmezanom in popečenimi
pinjolami

Hladne jedi so primerne
tako za stoječe kot tudi
za sedeče pogostitve.
Fuzijo najrazličnejših
okusov predstavimo z
zanimivo postavitvijo in
dekoriranjem. Hladne jedi
predstavljajo predvsem
kombinacijo mesa in
različnih prilog.

TOPLI BIFE

NAVDUŠITE SVOJE GOSTE
Ob naročilu nam sporočite:

1. PRILOŽNOST
poslovni dogodek
poroka
rojstni dan
obletnica
drugo

2. ŠTEVILO OSEB
3.KAJ IMATE RADI OZ VAŠI PREDLOGI
4. OKVIRNA VREDNOST NA OSEBO
5.ČAS TRAJANJA, LOKACIJA IN DOSTOP
5. KAJ POTREBUJETE
pribor
krožniki
kozarci
dostavo
osebje
prti
ostalo

Želite navdušiti svoje
goste?
Ponujamo vam široko
ponudbo toplih, dnevno
svežih in sezonskih jedi,
ki bodo navdušile vsakega
gosta vašega dogodka.
Kvalitetna priprava
hrane je pri cateringu zelo
pomembna, saj se lahko le
tako brezskrbno posvetite
svojim gostom. Poleg
okusne hrane pa poskrbimo
tudi za celostno pogostitev
od pribora, kozarcev
in prijaznega osebja.
Svoje delo opravljamo
zelo strokovno in vam z
opravljanjem naših storitev
ne motimo gostov.

PAKETI

PAKETI ZA 6 OSEB IN VEČ
HLADNO KOSILO*
pohančki
narezek
solata grška
sladica po dogovoru

PRIGRIZEK*
kruhki
narezek
focacia
sladica

BIZNIS*

vsi okusi po dogovoru (meso, sir, riba...)

kanapeji
kruhki
sendviči
sladica

FODIE*
bbq vratovina
goveji hrbet
rezine dimljenega lososa
focacia
solata po želji

* Pri vseh paketih pripadajo kava, sok, voda;
minimalno naročilo za paket je šest do osem oseb.

Naši kuharski mojstri so
oblikovali Catering pakete,
ki jih enostavno naročite
in prevzamete pri nas!
Paketi vam prikrajšajo čas
in olajšajo odločitev glede
izbire jedi, saj so skrbno
pripravljeni in zagotavljajo
zadostno količino za
postrežbo za izbrano število
ljudi!

RAVE gostinstvo in turizem d.o.o.
Rakitnik 1A, Rakitnik,
6258 Prestranek
Slovenija
T: +386 05 720 13 10
E: info@aviopub.si
S: www.aviopub.si

RAVE d.o.o., PE Kantina Pivka
Kolodvorska cesta 51
6257 Pivka
Slovenija
T: +386 05 757 11 90
E: info@kantinapivka.si
S: kantinapivka.si

