Bemutatkozó

Nagy Fa - Tál Gasztronómiai Kft.
Nagy Fa - Tál Kft. Magyarországon az egyik legstabilabb és legmegbízhatóbb integrált fesztiválkommunikációs
szolgáltató, melynek célja megalakulása óta a magyar fesztiválpiac vezető szerepének betöltése. Tevékenységünkkel
innovatív – kreatív és kiváltképpen költséghatékony meg
oldásokkal szolgáljuk ki partnereinket évről évre. Cégünk
vezető szerepet tölt be a szabadtéri rendezvény piacon.
Piacszerzésünk során széles körben szervezünk és
tervezünk kommunikációt és gasztronómiai szolgáltatásokat a lehető legjobb szolgáltatásra törekedve.
Ami a rendezvények üzemeltetését illeti, ugyancsak
vezető szerepet töltünk be: az ország kiemelkedő szabadtéri fesztiváljainak jelentős része szerepel a Kft. referenciái
között.

Szerepvállalás
A Kft. megalakulásakor annak tagjai és szakképzett
dolgozói célkitűzése közé tartozva azt szeretnék elérni,
hogy egy, az addigiaktól eltérő gazdasági formációval:
Továbblépjen egy igazi szakmai és gasztronómiai
közösségbe, amely a rendezvények szakmai színvonalának
fejlesztése mellett az országot átfogó valamennyi szolgáltatási területre kiterjedő Kft. legyen.

Szakmai környezet
A Kft., illetve annak tagjai ismerik a jelentős szakmai
versenytársakat; valamennyi jelentős és a szakmában múlttal rendelkező vállalkozóval szoros, napi jellegű munkakapcsolatot tart fent.
A Kft. hosszú távon önállóan is bekapcsolódik a hazai
szponzor service folyamatokba, addig is a KO-KO büfé
részeként rendelkezésre állnak a Kft. egészét érintő szponzorációs lehetőségek.
Az elmúlt esztendők folyamán kialakult beszállítói
partnerek révén kínálatunk részévé váltak a Hungaricum termékek, amelyek színtiszta magyar alapanyagból
készülnek.

Beszállítói- és rendezvényszervezői referenciák kap
csán elszámolási hiányosságnak még gyanúja sem merült
fel eddigi működésünk kapcsán.
Kényesen ügyelünk az eddig kialakított – felépített
hitelességre.

Pénzügyi háttér, stabilitás
A Kft. formának eredményeként Magyarország
leginkább tervezhető gazdasági hátterét tudja felmutatni.
A Kft. tagok egymás iránti felelőssége, a speciálisan
szervezett belső fizetési modell már 2006 óta megmutatta
érettségét.
Ennek, és több lábon álló gazdasági formának eredménye lett a megbízhatóság, fizetőképesség; a szakmai becsü
lettel, elismeréssel rendelkező Nagy Fa - Tál Gasztronómiai
Kft. illetve, valamennyi tagunk a Kft.-vel egyetemben – más
versenytárs vállalkozókkal szemben nem meggyengülve,
hanem – megerősödve kezdte a 2007-es évet.

Szakmai színvonal
Eltökélten kiállunk a minőségi, színvonalas gaszt
ronómiai szolgáltatások mellett.
Jelen időben szakmai szervezetekkel szoros munkakapcsolatban állva, tagok és alkalmazottak folyamatos szakképzésben - továbbképzésben részesülnek. Valamenynyi
tagunk a kreatív fejlesztés híve, beruházásokat nem sajnálva építjük a szebbnél szebb installációkat, keressük a legjobb étel-ital recepteket, és a tradicionális–tájjellegű, vidéki
ízek kínálatát bővítjük.

Jövőkép
Hosszú távú célkitűzésünk közé tartozik minél szélesebb körben kiterjeszteni, hogy a minőséggel, megbíz
hatósággal, stabil pénzügyi háttérrel, korrektséggel és
fejlesztéssel lehet stabilizálni és stabilan részt venni - szolgáltatni a rendezvényes piacon.

A rendezvényszervezők számára pedig széles spektrumon a lehető legjobban adható szolgáltatást, szolgáltatásokat kínálja a Nagy Fa - Tál Gasztronómiai Kft.
Az elgondoláskor lerakott alapok: értékarányosan és
magas színvonalon szolgáltatni.

Vásárok, Fesztiválok gasztronómiája
Jelen bemutatkozó ajánlatunkban több gasztronómiai
területet szeretnénk előzetesen, néhány rövid gondolattal
bemutatni.
A gasztronómiai ellátást a Nagy Fa-Tál Gasztronómiai
Kft. látná el.
A cég az elmúlt 3 évben az ország szinte valamennyi
TOP fesztivál gasztronómiáját ellátta.
Minden esetben a szervezők kifejezett megelégedésére,
magas színvonalon végezzük a szolgáltatást.
A gasztronómiai elláthatóság érdekében ismereteink
szerint a legtöbb fejlesztést, képzést alkalmazva ma – teljes
körű szakmai egyetértés mellett – Magyarország egyik
elsőszámú szabadtéri vendéglátósaként veszünk részt ma
Magyarország fesztiváljain.

Látványkonyha

Pálinkaház

3 m × 2 m-es mobil faházaink

Alkalmazhatóságuk:
• Pogácsaház (Búbos kemencében sült házi)
• Füstölt áruk (mangalica)
• Halház savanyított és füstölt termékek
• Jégkunyhó (jégkása, koktélok)
• Sajtház (kecske, bárány, tehén)
• stb.
A termékek színtiszta magyar alapanyagokból készülnek.

Tócsni, Dödölle

Rendezvények

Referenciáink
Rendezvény
Jazz és Borfesztivál Városház tér
Kisüsti Pálinkafesztivál
Toros és Pálinka fesztivál
Állattenyésztési Napok
Tavaszi Fesztivál Vörösmarty tér 2008
Nyár a Lánchídon 2008
Kevi Juhászfesztivál
Kortárs Iparművészeti Vásár Városház tér
Lovas Napok
Boglári Szüreti Feszt.
Borfesztivál
Abai napok
Gazdanapok
Egészségliget
Pulyka Napok
Sörfesztivál
Pince Fesztivál
Budafoki Borfesztivál
Nemketközi Amerikai Autós Találkozó
Tojás Fesztivál
Birkafőző Fesztivál
Kőszegi Szüret
Bornapok
Szavaria Történelmi Karnevál
Júdásnapi Vásár
Hungarikum Fesztivál
Forma 1
Sziget Fesztivál
Harley Davidson Motoros Tal.
Művészetek Völgye
Majális
Víz – Zene – Virág Fesztivál
Nemzetközi Pezsgő és Borfesztivál 2007
Kezes-Lábas Fesztivál
Karácsonyi Vásár Vörösmarty tér 2007
Sió – Kanál Fesztivál
Vörösbor Fesztivál
Csángó Fesztivál
Váci Világi Vigalom
Végvári Esték
Sör és Csülök Parádé
Nemzetközi Tűzoltófesztivál
Opera és Bor Fesztivál
Kocsonyafesztivál
Mangalica Fesztivál Bp. Vajdahunyad Vár
SzeptemberFeszt Népliget
Palotajátékok
Csepeli Ősz
Kolbászfesztivál
Szüreti Napok
Népművészeti vásár
Sárdbogárdi Napok
Gyulyás Fesztivál
Paprika Napok
Karácsonyi Vásár

Helyszín
Budapest
Gyula
Szeged
Hódmezővásárhely
Budapest
Budapest
Túrkeve
Budapest
Hortobágy
Balatonboglár
Szeged
Aba
Bábolna
Budapest
Debrecen
Nyergesújfalu
Etyek
Budafok
Komárom
Siófok
Karcag
Kőszeg
Mór
Szombathely
Sárvár
Szeged
Mogyoród
Budapest
Alsóörs
Kapolcs
Szeged
Tata
Budai Vár
Etyek
Budapest
Siófok
Villány
Jászberény
Vác
Gyula
Békéscsaba
Gyula
Miskolc
Miskolc
Budapest
Budapest
Visegrád
Csepel
Békéscsaba
Gyöngyös
Gyöngyös
Sárbogárd
Szolnok
Kalocsa
Szeged

Ételeink
GRILL ÉTELEK
- Pácolt csirkemell filé parázs felett sütve
- Szárnyas saslik nyárson
- Pácolt sertésoldalas parázs felett sütve
- Zöldfűszeres pulykamell filé parázs felett sütve
- Pácolt fűszeres tarjaszelet parázs felett sütve
- Magyaros hagymáshús
- Csülök „Pékné” módra
- Parázson sült házikolbász
- Véres–májas hurka dinsztelt káposztával
- Magyaros mustárkocka
- Grill csirke
- Tejfeles puliszka
BOGRÁCSOS ÉTELEK
- Birkapörkölt, Vörösboros marhapörkölt
- Babgulyás, Sertéspörkölt
- Csülökpörkölt, Pince pörkölt
- Halászlé, Halpaprikás
- Pacalpörkölt
- Kakashere pörkölt
- Töltelékes székelykáposzta
KÖRETEK
- Hasábburgonya, mogyoróburgonya, steakburgonya
- Héjában párolt fűszeres burgonya
- Házi jellegű kenyér, Pogácsák
- Burgonyalángos (tócsni)
- Dödölle
- Stircelt krumpli
- Grillezett zöldség

Nagy Fa-Tál Gasztronómiai Kft.
Cím: 2879 Hánta, Dohány u. 28.
Tel./Fax: 06-34/353-216
E-mail: info@nagyfatal.hu
Web: www.nagyfatal.hu

Cégtulajdonosok:
Nagyné Bátisz Erzsébet
Tel.:0670-284-5974
Nagy Pál Attila
Tel.:0670-434-7938

