


За Нас
Фирма Орион Кетъринг е специализиран производител 
на висококачествена кулинария за супермаркети, 
ведомствени заведения и ресторанти. 

Независимо дали доставяме храна за наш клиент или изцяло 
управляваме заведението, нашата цел е да предложим качест-
вото на домашната храна за хора, които нямат възможност 
да си я приготвят в забързаното ни ежедневие.
Приоритет за нас е безупречното качество и безопасност на 
произведените продукти. За да постигнем това разчитаме на: 
добре изградена  производствена база, отговаряща 
на всички стандарти;
обучен персонал, разбиращ и прилагащ всички добри производ-
ствени практики;
рецепти, базирани на качествени натурални продукти, не 
включващи консерванти, подобрители и оцветители. 
Част от нашия екип са млади професионалисти в областта на 
готварството и управлението на ресторанти. Тяхната пълна 
ангажираност е приоритет във всеки проект като:
индивидуално меню, съобразено с нуждите на клиента;
съдействие с обучение на персонала;
начините на предлагане и работата с крайните клиентите. 
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2 Снимките в презентацията са с ястия на Орион Кетъринг



Партньори
Нашите основни партньори са вериги супермаркети. 

Ние сме основен доставчик на готова кулинарния за Билла,  ра-
ботим със заведенията за хранене на Карфур, зареждаме Ка-
уфланд, Пикадили и др.
В тези вериги предлагаме асортимент надвишаващ сто проду-
кта, като те се предлагат и на топли и на студени витрини, 
насипно или пакетирани. 
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Ние сме много гъвкави по отношение на индивидуалния асорти-
мент. Наш основен стремеж е да работим с местни доставчи-
ци, да използваме сезонни продукти и да поддържаме постоян-
но  високо качество.

Продукция
Нашето производство надминава десет тона седмич-
но и това ни дава предимството за набавяне на ка-
чествени продукти на атрактивни цени. 
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Пакетирана серия „Лесна Кухня“.



Продукция
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Оформление на цялата серия.



Производствената ни база е изградена изцяло по наш проект, 
отговарящ на  европейски норми за безопасност на храните.
Това ни дава възможност да използваме системата НАССР, 
както и всички добри производствени практики. 
Внедрили сме и система за затваряне на храни в модифицира-
на газова среда, която удължава срока на годност без да се 
използват химически добавки.

Продукция
Разположението ни дава голямо предимство при всеки-
дневното зареждане на клиентите ни в София.
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Насипна серия антипасти.
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Ведомствени Заведения
Работата с нашето заведение и с подобни, ни дава 
възможност да разработим над 250 месни и 200 по-
стни ястия. 

Другата основна част от нашият бизнес са ведомствени заве-
дения. Това, че ние управляваме такъв обект в голяма бизнес 
сграда ни кара да изготвяме всекидневно меню, състоящо се 
от 8 основни ястия , две супи и салати.
Те се разделят на менюта, съобразени с българската тради-
ционна кухня, средиземноморска кухня, вегатарианска кухня, 
както и различни екзотични ястия. 
Освен вкусната храна предлагаме и организирането на раз-
лични събития, стандартните коктейли и празненства, като 
кулинарни курсове, винени и кулинарни дегустации.

Плакат за суши курс и снимки от събитието. 

Откриване на 
заведението
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Ведомствени Заведения

Плакат за курс по коктейли, меню фрешове и меню сандвичи.



Контакти
Орион Кетъринг
София,  02  822 19 62   
02  822 31 53    
02  929 57 53
www.orionbg.eu


