KAGAMI CATERING – DÄR DU VILL VARA!
Vår sushi catering är ett oerhört populärt inslag till ert event. På ett enkelt opretentiöst men utsökt,
ögonfallande och representativt sätt skapar vi en känsla av lyx, precis där ni vill vara!
Catering – Made Easy
• Catering leverans, utkörning inom Malmö 300:• Tallrik. Aschetter med plats champagneglas
& andra serveringsmaterial 20:- p/p
• Extra spett 25:• Extra nigiri 10kr, Maki 8 kr. såser mm 7 Kr.
• Vi erbjuder gärna uppläggning av maten för er med hjälp av
vår personal vid större tillställning (minst 50 personer) 20kr per person.
Boka Catering!
LIVE SUSHI CHEF – WOOW FEELING THAT LASTS!
För det extra speciella tillfället erbjuder vi er möjligheten att beställa ”live sushi-kock”. Våra fantastiska
kockar kommer till er event, bjudning eller lansering för att tillaga maten live och direkt på plats.
Detta har varit väldigt uppskattad och given succé för de eventet som vi har genomfört. Alla
förfrågningar tar vi per tillfälle och offerera er efter samtal. Minimum är dock 6-10 personer 1000:- p/p
Boka Live-sushi kock!
EVENT EXPERINCE – WHEN EVERYTHING FEELS GREAT!
Kagami har varit med, skapat, hållit och levererat maten till flera event.
Det perfekta företagseventet skapar vi antingen ute hos er eller inne hos oss.
På Kagami och i restaurangen har vi möjlighet att erbjuda grupper mellan 15-100 personer till att
separata och privata tillställningar. Bilder på vår privata rum och separé hittar ni här!
I vår separé erbjuder vi plats för företagspresentaioner, kickoff, privata sällskap, födelsedagar eller helt
enkelt större familjer som vill sitta samlade. Ni har möjlighet till att få maten serverade, ha större Buffé
upplägg eller t.o.m ha egen kock som tillagar maten direkt för er.
Boka ett Event!
MINGEL & COCKTAIL – MAKES WORLD A HAPPIER PLACE!
Oavsett tillfälle så levererar vi högkvalitativ och prisvärt sushi, spett, snacks
och tillbehör till er. Var sig det är hemma fest, invigning eller just den helgen
nära och kära ska uppmärksammas lite extra.
Från 220:- p/p minst för 25 portioner komponerar vi ihop menyer till er
för en absolut lyckad tillställning.
För kontakt, offert och planeing:
Mail: info@kagamirestaurant.com
Tel: 040- 212 880
www.kagamirestaurant.com

