47 SOCIAL CAFE
BAR & KITCHEN
Tип:
за вкъщи/online/
доставка/ресторант
Cтрана: София, България

LINK

Café използват любими местни рецепти, запазвайки живото
кулинарно наследство на България, а също така сервират световна
кухня, давайки чудесен избор на своите клиенти. Всички ястия се
приготвят

внимателно

и

могат

да

бъдат

съобразени

с

индивидуалните нужди, като храненето и ароматът са основни
цели. За да осигурят кратка верига на доставки, те работят в тясно
сътрудничество с местните доставчици на храни за пресни съставки,
които са от съществено значение за ястията им да имат истински
аромати. Това е само една от причините те да се радват на толкова

добри отзиви от клиентите си. Да бъдеш социален е това, което се
крие зад тяхната концепция, а храната е основна част от това. Те
вярват, че на тях се гледа като на ресторант/семейство, където

можете напълно да се доверите на всички в
кухнята. Те не компрометират качеството.
Относно
Основателите смятат, че Social Cafe Bar & Kitchen е
идеалното място за страхотно социално изживяване в
сърцето на София. Това е ресторант, бар и кафене,
където туристи и местни жители избират да се
отпуснат след работа, да се срещнат с приятели или
просто да спрат за питие. Той се е превърнал в
предпочитано място за много от емигрантите,
живеещи в България. Те насърчават гостите си да
опитат различните неустоими предмети, които
подобряват тялото и душата. В зависимост от
ситуацията, компанията и настроението, има много
възможности от това средиземноморско/ италианско
тематично заведение. Те сервират пица и паста,
пресни салати, брускети, месни ястия, ризото и морски
дарове. Изборът им за вегетарианци, вегани и деца е
приоритет, който подчертава приобщаващата природа
на ресторанта Social Cafe Bar & Kitchen и колко е
подходящ за цяла група. Менюто е точно подбрано,
така че всяко хранене, което излиза от кухнята, е
излъскано
творение.
Техният
екип
от
професионалисти се грижи за своите гости от
момента, в който те влязат през вратата чак до
заминаването им.
„Всички ние трябва да се социализираме. Трябва да
се срещнем и да споделим живота си и чувствата си,
докато се наслаждаваме на добра храна и напитки ”.
Тъй като пандемията от Covid засегна хората,
става все по -трудно да се направи това, но
социалното кафене го прави

историята
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W
на Social Café

от своя страна, като доставят висококачествената си
храна, готова за консумация, в домове, офиси или
където клиент поиска, в рамките на град София пет
дни в седмицата. Те са отличени с наградата за
италианска камерна търговия в България.

Здравословно
В средиземноморската кухня на Social Cafe Bar тяхната
мисия и цели са за здравословно готвене. Те искат
техните вечери да се наслаждават на питателна и
здравословна храна със семейството или колегите си и
да си отделят повече време за други дейности и по
този начин да насърчат благосъстоянието на своите
потребители. Те вярват, че менюто им се откроява от
тълпата със здравословното си отношение и
неустоими творения, които подобряват вашето „тяло и
душа“.Те предлагат индивидуални планове за
здравословно и диетично хранене, които са изцяло
съобразени с конкретните нужди, цели и вкусови
предпочитания.

Устойчиво
Всички аспекти на бизнеса отчитат въздействието им
върху околната среда. Те следват стриктно планиране
на менюто, за да намалят разхищението на храни и
след въвеждането на храна за вкъщи използват
екологични решения във всичките си опаковки.

Етично
Социалното кафене и бар практикуват етично
снабдяване на цялата си продукция и екологично
хранене. Те се стремят да предадат здравословното
послание на своите клиенти чрез иновативен
маркетинг и прилагане на потребителска информация
и ангажимент за етикетиране на продукти. Те също
така си партнират с хранителни банки, за да дарят
всички остатъци, които не могат да се използват в
рамките на бизнеса. Те използват по -здравословни
методи за готвене и прозрачност на съставките;
преглед на менютата, за да се гарантира, че са
включени
сортове
плодове,
зеленчуци
и
пълнозърнести храни. Те не компрометират
качеството. Те винаги плащат необходимото за
качествени съставки, за да могат да сервират
качествени ястия. Личният подход е гарантиран.

Използване на технологията
Доставка, управлявана от търсенето. Безкасови услуги.
Възможност да изберете меню на уебсайта си и да
поръчате онлайн или по телефона.
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