
PEŁNIA SMAKU

CATERING NA NAJWYŻSZYM 

POZIOMIE



WARS S.A

Spółka przez blisko 70 lat, zakorzeniła

się w świadomości Polaków, jako firma mocno

osadzona w rynku przewozów pasażerskich.

Obsługująca podróżnych m.in. w wagonach

restauracyjnych

i barowych.

Każda podróż musiała się rozpocząć lub

zakończyć w WARS. To spowodowało, że

obecnie marka rozpoznawalna jest nie tylko w

Polsce, ale również poza granicami kraju.
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CATERING

WARS S.A to również usługi cateringowe, które w naturalny sposób wiążą

się z działalnością firmy. Ofertę elastycznie dopasowujemy do potrzeb Klientów.

Priorytetem Szefów Kuchni jest serwowanie dań na wysokim poziomie smaku i estetyki.

Potrawy przygotowywane są ze świeżych produktów od sprawdzonych dostawców. Ma

to kluczowe znaczenia dla jakości serwowanych dań.





CATERING  NA  NAJWYŻSZYM  POZIOMIE

• Nowoczesne menu – przygotowane na bazie naturalnych, polskich produktów.

• Wysoki poziom obsługi – profesjonalna, dyskretna obsługa.

• Gwarancja jakości – stała kontrola jakości zapewniająca bezpieczeństwo gości.

• Indywidualne podejście – każda oferta jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań 

Klientów. 

• Niezawodność – zmodernizowane zaplecze logistyczno – gastronomiczne, 

pozwala na sprawną organizację przy najbardziej skomplikowanych realizacjach.





ORGANIZUJEMY I OBSŁUGUJEMY

• Bankiety

• Konferencje

• Targi

• Spotkania biznesowe

• Imprezy plenerowe i okolicznościowe

Realizując zamówienia zwracamy uwagę na szczegóły, zaczynając

od wsłuchania się w potrzeby Klientów, odpowiednie

przygotowanie menu, kończąc na perfekcyjnym przygotowaniu dań i

profesjonalnym serwisie. Najważniejsze jest zadowolenie

Klientów oraz gości biorących udział

w wydarzeniach obsługiwanych przez WARS.





NOWOCZESNE  MENU  BANKIETOWE

• Świeżość – wszystkie dania przygotowywane są ze świeżych, 

sprawdzonych produktów, bezpośrednio przed dostarczeniem do 

Klienta.

• Natura  – do przyrządzanych dań wykorzystujemy 

nieprzetworzone surowce, zapewniając wysoką jakość i 

doskonały smak.

• Estetyka – sposób serwowania dań jest zgodny z 

obowiązującymi zasadami sztuki kulinarnej.





GWARANCJA JAKOŚCI

Z ogromną dbałością pilnujemy, aby oferowane przez nas dania 

były serwowane na najwyższym poziomie, pomaga nam w tym:

• System jakości HACCP – wdrożone procedury gwarantujące 

bezpieczne przygotowanie potraw.

• Szefowie Kuchni – bogate doświadczenie w gastronomii, 

przekłada 

się na tworzenie ciekawych propozycji dań oraz prowadzenie 

dodatkowego nadzoru jakościowego nad przygotowaniem 

wszystkich potraw.

• Stała kontrola jakości potraw – prowadzona przez technologa 

przed dostarczeniem dań do Klienta.



RESTAURACJE

WARS

WARSZAWA



/RESTAURACJA WARS – AL. JEROZOLIMSKIE 



/RESTAURACJA WARS – UL. CHAŁUBIŃSKIEGO



/RESTAURACJA WARS – UL. CHŁOPICKIEGO



ODKRYJ. POSMAKUJ.ZAPAMIĘTAJ.

Wybierz się w pełną kulinarnych odkryć wyprawę z WARS. 

Daj się ponieść wyjątkowym chwilom podczas przyjęć 

przez nas organizowanych.

Zapraszamy do kontaktu:
WARS S.A.

Ul. Chłopickiego 53

04-275 Warszawa

Tel.: 669 099 810, 609 129 582

Email: catering@wars.pl

mailto:catering@wars.pl

