
Predstavitev
Ustanovitelji verjamejo, da je Social Kavarna &

Restavracija idealno mesto za prvovrstna družabna

srečanja v središču Sofije. Gre za restavracijo, bar in

kavarno, kjer se turisti in domačini po koncu delovnega

dneva sprostijo, sestanejo s prijatelji ali se ustavijo na

pijači. Lokal je postal priljubljeno mesto za številne

priseljence. Obiskovalce spodbujajo, da preizkusijo

različne jedi in pijače, saj nudijo široko izbiro za vsako

priložnost, družbo in razpoloženje. Na meniju se najdejo

sredozemske in italijanske jedi, kot so pice in testenine,

sveže solate, bruskete in rižote in morskimi sadeži.

Ponujajo širok izbor jedi za vegetarijance, vegane in

otroke, kar poudarja vključujočo naravo restavracije, ki

dejansko ne zapostavlja nobenega segmenta gostov.

Jedilnik je premišljeno sestavljen in vsak obrok, ki pride iz

kuhinje, izgleda odlično. Strokovno usposobljena ekipa

poskrbi za še tako posebne želje vsakega gosta.

“Ljudje smo socialna bitja, moramo se družiti in deliti

izkušnje ter občutke. Najlepše je to početi med

uživanjem dobre hrane in pijače.” Zaradi pandemije pa

nam je bil odvzet ravno ta del življenja – druženje.

Restavracija je zato zapolnila to vrzel in uvedla

dostavo že pripravljenih visoko kakovostnih obrokov v

pisarne in na domače naslove. Gospodarska zbornica

Italije jim je tudi podelila nagrado za restavracijo s

kakovostno italijansko hrano, ki deluje izven Italije.

Zdravo
V sredozemski kuhinji restavracije Social sledijo

svojemu osnovnemu poslanstvu – pripravi zdravih

obrokov. Svojim gostom želijo ponuditi zdrave obroke

v sproščenem okolju, ki spodbuja druženje prijateljev

in članov iste družine, saj menijo, da je treba svoj čas

namesto pripravi obrokov nameniti druženju in drugim

pomembnim dejavnostim. Verjamejo, da je njihova

celovita ponudba zaradi zdravega odnosa do hrane

nekaj posebnega, saj gostom predstavlja eliksir za

telo in dušo. Ponujajo tudi individualne prehranske

načrte, ki so popolnoma prilagojeni posebnim

potrebam, ciljem in okusom njihovih gostov.

Trajnostno
Podjetje se zaveda svojega vpliva na okolje, zato s

pomočjo natančnega načrtovanja sledijo »zero waste«

principu, od uvedbe dostave in osebnega prevzema pa

tudi skrbno izbirajo ekološko nesporne materiale za

pakiranje obrokov. Ponujajo individualne prehranske

načrte, pri katerih so popolnoma prilagodljivi.

Etično
Podjetje skrbi za etično zagotavljanje bio in eko

pridelkov. Prizadevajo si za inovativno trženje, zavezali

so natančnemu in preglednemu označevanju izdelkov.

Uporabljajo bolj zdrave načine kuhanja in izvajajo skrben

nadzor nad jedilniki, da zagotovijo vključenost vseh vrst

sadja, zelenjave in polnovrednih živil. Kakovost

postavljajo pred ceno, zato nikoli ne nabavijo cenejše

surovine, če bi to pomenilo nižjo kakovost končne jedi.

Uporaba sodobne tehnologije
Dostava na podlagi povpraševanja. Brezgotovinske

storitve. Možnost izbire menija na njihovi spletni strani

in naročanje prek spleta ali po telefonu.
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