Ресторант

Ресторант "КЕНДРОС" ще задоволи изтънчените вкусове на пловдивчани и гости на
града със специалитети от световната и националната кухня, оригинално подбрани
вина и маркови алкохолни напитки.

Удоволствието което ще изпитате от кулинарните ни предложения ще остави
незабравим спомен. Нашата основна политика е да предлагаме само здравословни и
проверени храни, като през всеки сезон се прави първокласна селекция на водещите
продукти и те присъстват в прецизно подбрани комбинации.
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При нас Ви очаква уютна и спокойна атмосфера, елегантно обзавеждане,
професионално обслужване, дискретност и комфорт в сърцето на Пловдив, както и
красива лятна градина. Красивият художествен интериор допринася за пълния
комфорт на гостите, който се допълва от нежен музикален фон или TV монитори за
онези, които предпочитат да не пропускат любими предавания или спортни срещи. За
гостите, които искат да съчетаят престоя си с работа с лаптоп е осигурена безжична
интернет връзка.

Ресторантът разполага с 100 места и лятна градина с 20 места. Организацията на
пространството позволява мобилност и възможности за атрактивно преобразяване за
всякакъв вид делови и неформални събития и тържества.
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Екипът от професионалисти в ресторант “КЕНДРОС” ще организира с
перфекционизъм Вашето бизнес тържество, коктейл, сватбено тържество, юбилей,
рожден ден или друг фирмен или семеен празник. Ние ще се погрижим да създадем
уникална атмосфера на всеки повод, отделяйки специално внимание на всеки детайл –
от декорацията и менюто до тематичните развлекателни програми.

При нас можете да се възползвате многобройните ни
предложения, насочени към широк кръг от клиенти:
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- Разнообразно обедно меню – при нас имате възможност да се откъснете за малко
от ритъма на работния ден и да се насладите на нашите кулинарни предложения.
- Кетъринг в рамките на гр. Пловдив.
- Приеми, коктейли и празненства – ние предлагаме всичко, което би превърнало
Вашия прием в продължение на успешния Ви бизнес.
- Сватбени тържества – ние знаем колко важен е този ден за Вас и ще Ви помогнем
да го направите незабравим.
- Абитуриентски тържества, рожденни дни, юбилеи – ресторант "КЕНДРОС"
предлага цялостна организация на Вашето дневно или вечерно тържество.
- С нас можете да изживеете Вашите най-специални моменти и да подарите красота
и внимание на хората, които са важни за Вас.
- Специално меню за корпоративните гости на хотела, съобразено с техния бюджет.
- Бизнес-обяд или вечеря – при нас бизнес разговорите ще бъдат гарнирани с
отлична храна и напитки.

Ето и нашите най-нови предложения в крак с последните
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тенденции в ресторантьорския бранш:
- Бизнес-закуска – това е по-нова формула, която все повече измества
традиционния бизнес-обяд. Според специалистите това е най-добрият формат за срещи
в сутрешните часове на деня и често се съчетава с различни презентации и
пресконференции. При нас ще имате възможността да пренесете контактите извън
строгата делова среда в по-неформална обстановка, където е по-лесна комуникацията
между участниците и по-чести усмивките. Това е този съвременен формат, съчетаващ
полезното с приятното, който се възприема изключително позитивно от клиенти и
партньори.
- Брънч – неговата концепция е заложена в самото му наименование – нещо средно
между закуска и обяд. У нас той е популярен предимно като неделно събитие за
семейството и обикновено се провежда във времето между 11.00 и 15.00ч. през
уикендите и по време на празници. В ресторант
“КЕНДРОС” ще можете да
организирате един развлекателен обяд-среща с приятели или Вашето семейно
събиране. Брънчът е и възможност за делова среща, която не е в толкова ранен час за
закуска, но не е толкова късно, за да е обяд.

Предлагаме многообразие от ястия, които не са включени в стандартното меню на
ресторанта – както характерните за една закуска елементи, така и салати, основни
ястия, супи, десерти, голям избор от напитки и шампанизирани вина.

Изживейте най-тържествените си мигове - коктейли, партита, семейни тържества,
сватби в райския кът в непосредствена близост до центъра на града!
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