


Kevesen gondolják, de a catering területén talán a 
legfontosabb dolog a bizalom. 

A megbízott cégnek a vendéglátó nevében kell helytáll-
nia a rendezvényen, képviselni a fontos partnerek előtt, 
ez pedig olyan bizalmat feltételez, amelyért komolyan 
meg kell dolgozni.

Szolgáltatásainkkal igyekszünk minden olyan igényt 
kielégíteni, amely ügyfeleink részéről felmerülhet és 
mindezt olyan színvonalon megvalósítani, amely tovább 
erősíti a bizalmat. 

MERT ÜGYFELEINK ÚJRA ÉS ÚJRA 
MEGERŐSÍTETT BIZALMA NÉLKÜL MI SEM 
LEHETNÉNK AZOK, AKIK: MAGYARORSZÁG 
EGYIK MEGHATÁROZÓ PARTY SERVICE CÉGE.

TÖBB MINT 15 ÉV TAPASZ-
TALAT, TÖBB TUCAT PART-
NER, SOK SZÁZ HELYSZÍN, 
ÉVENTE KÖZEL 600 REN-
DEZVÉNY ÉS TÖBB TÍZEZER 
ELÉGEDETT VENDÉG. EZEK A 
SZÁMOK MINDEN SZÓNÁL 
PONTOSABBAN JELLE-
MEZNEK MINKET ÉS GA-
RANCIÁT JELENTHETNEK 
LEENDŐ ÜGYFELEINKNEK IS.



INNOVÁCIÓ ÉS TRADÍCIÓ
A munkánk fűszere a kihívás. Az úttörő újdonságok 
megalkotása és a hagyományok újraértel- mezése, 
egyaránt inspirál bennünket. Büszkék vagyunk arra, 
hogy az újító szellemű témarendezvények területén a 
szakma egyik legtöbbet bizonyító vállalkozása 
vagyunk. 

Úgy gondoljuk, hogy nagyon sikeresen ráéreztünk arra, 
hogy mi az a terület, amin mindenképpen változtatni 
kell a piac más szereplőihez képest. Hiszünk abban, 
hogy eljött az ideje annak, hogy egészséges, finom, az 
allergia és ételintoleranciának megfelelően kialakított 
menüsorokkal szolgáljuk ki vendégeinket a legmegfe-
lelőbb ár érték arányban.

Az Albatros Party Service Kft.-t 2005-ben alapítottuk. 
Munkatársainkkal együtt arra tettük fel az éle- tünket, 
hogy másokat vendégül lássuk a legmagasabb szakmai 
színvonalon. Ezért képezzük magunkat folyamatosan 
és ezért dolgozunk mindennap. 

BÜSZKÉK VAGYUNK SZAKMAI TUDÁSUNKRA, 
FOLYAMATOS MEGÚJULÁSI KÉPESSÉGÜNKRE ÉS 
ARRA A CSAPATRA, AMELY BÁRMILYEN RENDEZ-
VÉNYEN MEGÁLLJA A HELYÉT. SZOLGÁLTATÁ-
SAINK VERSENYKÉPES ÁR-ÉRTÉK ARÁNYA, 
MUNKATÁRSAINK MEGALKUVÁST NEM ISMERŐ 
RAGASZKODÁSA A MAGAS MINŐSÉGHEZ 
JELENTŐS SIKEREKET HOZOTT CÉGÜNKNEK. 



sssBEST OF BUDAPEST
Immáron negyed évszázada ítélik oda 
különböző kategóriákban Budapest 
legjobb éttermeinek, majd 2004 óta 
party service cégek kategóriában is 
kiosztják ezt a rendkívül nívós díjat, 
melyet már 2009-től minden évben 
sikerül folyamatosan megnyernünk.

MARESZ TAGSÁG
Cégünk 2008 óta aktív tagja a 
Magyarországi Rendezvényszervezők 
és -szolgáltatók Szövetségének. 
Munkánkkal és számos ötletünkkel 
igyekszünk segíteni a szövetség 
operatív munkáját. 2014 óta Hegyi 
Attila tulajdonos, a MARESZ 
elnökségének a tagja, az elnökségen 
belül a catering feladatok szakértője 
és felelőse.

MARESZ DÍJ
Cégünk nyerte 2015-ben az Év 
Rendezvényszolgáltatója díjat, 
melyet a Magyarországi Rendezvény- 
szervezők és -szolgáltatók 
Szövetségének teljes tagságának a 
szavazása alapján ítélnek oda.

VÉDNÖKI TÁBLA
A Védnöki táblát 2000 óta a Magyar 
Gasztronómiai szövetség adja ki 
catering cégeknek. Azért különösen 
fontos számunkra ez a szakmai 
elismerés, mert egy részletes és 
rendkívül szigorú feltételrendszernek 
kell eleget tennie annak a cégnek, aki 
szeretné ezt elnyerni. Az Albatros 
Party Service Kft. 2009-ben kapta 
meg ezt a rangos elismerést, mely 
tanúsítvány, összesen 4 szolgál-
tatónak van a hazai rendezvény 
vendéglátó piacon.

HACCP
Munkatársaink rendelkeznek a vendéglátó tevéke-
nységhez szükséges igazolásokkal és vizsgákkal 
(szakmunkásvizsga, egészségügyi könyv és HACCP 
középfokú vizsga). Az újonnan átvett egységekben 
lehetőséget biztosítunk a részleges munkaerő átvételre 
is, amennyiben az ott dolgozó személyzet elfogadja és 
betartja feltételeinket.



BLACKTIE
Szerintünk a büféasztalok 
Rolls-Royce-a. Letisztultság, 
időtállóság és a hamisítatlan olasz 
stílus, ami semmivel sem 
összetéveszthető.  Ez a bankett 
asztal programunk, az innováció 
csúcsa, óriási büszkeséggel tölt el 
minket, hogy ennek a varázslatos 
termék palettának a kizárólagos 
ma- gyarországi jogát is megkaptuk, 
ami hihetetlen visszajelzése annak, 
hogy a munkákat az ország határain 
kívül is elismerik és megbecsülik.

Az Albatros Party Service jelentős 
fejlesztései által új szolgáltatások-
kal áll megrendelői rendelke- zésére. 
Az akár 60 000 fő kiszolgálására 
alkalmas, legkorszerűbb 
technológiával felszerelt konyhánk, 
minden elemében megfelel a 
rendkívül szigorú HACCP-előírások-
nak.

Olasz designeszközökkel kibővített 
klasszikus eszközparkunk Európa 
bármelyik csúcs étteremében 
megállja a helyét és lehetőséget 
biztosít arra, rendezvényeinket a 
legmagasabb színvonalon 
bonyolítsunk le.

Megbízóink kérésére, a rendez-
vények arculatát a Mobil Möbel 
design könyöklő-, szék-, asztal-, és 
büfépult mellett a méltán híres 
letisztult olasz La Tavola 
büférendszerrel tesszük még 
különlegesebbé.

www.mobilmobel.hu



GIAMAICA CAFFE
A név, ami fogalom a szakmában. Rendkívül hosszú és 
nehéz út vezetett idáig, de büszkék vagyunk arra, hogy 
a világ vezető catering cége mellett, mi lehetünk a 
másik olyan cég, akinek megadatott a rendkívüli 
lehetőség, hogy ezt a nevet használhatja a rendez-
vényvendéglátásban is. Egy szám, ami mindennél 
jobban megmutatja ennek a márkának a presztízsét, a 
világ 128 három Michelin csillagos étterméből 78-ban 
ezt a kávét szolgálják fel a vendégeknek.



sssINTERNATIONAL
CATERING CUP

2019 Beléptünk a körbe és felfigyeltek 
ránk! 2019. január 24-26 között 12 ország 
részvételével rendezték meg a 
rendezvénygasztronómiai cégek 
legrangosabb versenyének az Interna-
tional Catering Cup-nak a döntőjét 
Lyonban a Sirha kiállításon.

Magyarországon az első nemzeti válogató 
a 2018-as Sirha Budapest szakkiállításon 
került megrendezésre, ahol a résztvevők 
megmérettetésének a díja hazánk 
képviseleti joga volt a nem-
zetközi színtéren. Az első hazai versenyen 
négy cég képviseltette magát, melyek 
közül, a szoros verseny végén, a dobogó 
legfelső fokát Kasuba László, Balázs 
Gergő és Volenter István, vagyis az 
Albatros-Expo Catering Kft. csapata 
foglalhatta el.

Az International Catering Cup verseny 
három napos volt. Az első nap a 
bevásárlással, alapanyagok 
beszerzésével kezdődött. Ezt követte 
másnap egy tíz órás főzőnap, a verseny 
harmadik napja pedig az öt órás 
tálalónap volt. Minden ételből tizenhat 
adagot kellett elkészíteni, ebből nyolcat 
tányérra, nyolcat pedig büféasztalra 
szervírozni. Külön büszkeségünk, hogy a 
verseny francia elnöke Volenter Istvánnak 
eddigi pályafutása és munkái alapján 
lehetőséget adott arra, hogy a kóstoló 
zsűri tagja is legyen, így módjában állt 
mind a 12 csapat versenymunkáját 
megkóstolni. A csapat komplex, egyedi és 
harmónikus tányérokkal dolgozott, 
tálalásban a visszafogott, elegáns 
vonalat képviselve.
Az elkészült ételeket a zsűri dicsérte, a 
csapat kihozta magából a maximumot, 
nagyon pozitívnak élték meg a 
versenynapokat.

A világ legjobbjaival szálltak ringbe, 
bemutatkozhattak nemzetközi szinten, 
tapasztalatot szereztek és rengeteget 
tanultak.



KIEMELT PARTNEREINK:

AUDI HUNGARIA ZRT.
BMW HUNGARY KFT.
BOK SPORTCSARNOK
DINING GUIDE GÁLA

DTM
EVENT & MORE

XTRM RENDEZVÉNYÜGYNÖKSÉG
FIFA

HUNGARORING SPORT ZRT.
HUNGEXPO ZRT.

IRONMAN BUDAPEST
JAM-BTL KFT.

LG
MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT.

MNSK MAGYAR NEMZETI SPORTKÖZPOTOK
NNG

OSTERMANN FORMA-1 KFT.
PORSCHE HUNGARIA

PUSKÁS ARÉNA BUDAPEST
ROXER KOMMUNIKÁCIÓS KFT.

RTL KLUB
SPECIAL EVENT BUDAPEST KFT.

SZERENCSEJÁTÉK ZRT.
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.

VOLKSWAGEN



HUNGARORING
Ha már a Forma-1 szóba került, nem 
csak a gasztronómia, hanem az 
autós világ legrangosabbnak tartott 
hazai versenypályáján is jelen 
vagyunk – 2011 májusától, immár 
kilencedik éve.

A Hungaroring a versenyzők, az 
autósvilág befolyásos döntéshozói 
és a nagyközönség által is 
nemzetközi viszonylatban az egyik 
leginkább kedvelt pálya, amelynek a 
Pole Position Bistro & Terrace 
elnevezésű éttermét az Albatros 
Party Service üzemelteti – 
méghozzá egész évben, a különféle 
géposztályok versenynaptárától 
függetlenül.

HUNGEXPO
2010 óta működtetjük éttermünket 
a Hungexpo területén, ahol a 
dolgozói étkeztetést naponta 40-50 
vendég veszi igénybe. Kínálatunk 
széleskörűen kínál egészséges, 
változatos, menüsorokat. Az Expo 
területén megrendezendő 
szakkiállítások alkalmával a 
naponkénti étkeztetés meghalad-
hatja akár az 500-1000 főt is.

A HUNGEXPO Vásárközpont az 
ország – és egyben természetesen a 
főváros – életében meghatározó 
szerepet tölt be, rangos nemzetközi 
konferenciák, nemzetgazdaságilag 
is fontos rendezvények színtere. 
Nem véletlenül választották a 
szervezők, a 2016-os év legfontos-
abb hazai gasztronómiai 
eseményének, a kulináris világ 
Forma-1-eként is aposztrofált 
Bocuse d’Or szakácsverseny európai 
döntőjének helyszínéül. 

Büszkeséggel tölt el minket, hogy 
2010-től mi üzemeltetjük a 
Vásárközpont területén található G 
pavilon éttermét, valamint a 
Hungexpo területén megrendezett 
valamennyi kiállítás, konferencia és 
rendezvény catering partnerei is 
lehetünk.

Büszkeséggel tölt el minket, hogy 
2010-től mi üzemeltetjük a 
Vásárközpont területén található G 
pavilon éttermét, valamint a 
Hungexpo területén megrendezett 
valamennyi kiállítás, konferencia és 
rendezvény catering partnerei is 
lehetünk.



DOUBLE DELIGHT ÉTTEREM INFÓPARK D ÉPÜLET 

3 éve nyitotta meg kapuit éttermünk az Infópark irodae-
gyüttes területén, változatos menüket kínálva az ott 
dolgozó több száz munkavállalónak, terelőkorlátos 
kialakítással segítve a gyors és hatékony kiszolgálást. Az 
Infoparkban Double Delight éttermi menza professzioná-
lis üzemeltetése, ahol az irodai étkeztetés magas szintű 
szolgáltatását igyekszünk nyújtani, az irodaház 
komplexumában dolgozók részére, változatos ételekkel, 
minőségi alapanyagokkal és vásárló orientált szervízzel.

RESTI BISZTRÓ 

Budapest XI. kerületében, a Budafoki úton lévő felújított 
Lokomotív házban nyitottuk meg modern bisztró,- és 
kávézó egységünket. Teljesen átépített konyhával, új 
berendezéssel és kialakítással várjuk vendégeinket 
minden nap. A „menza” étkeztetésen felül céges rendez-
vények, tréningek vagy akár privát partik szervezését, 
kiszolgálását is vállaljuk.

Az ORSZÁGOS NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ INTÉZET 
éttermei és büféi, a Fiumei úton és a Váci úton 
találhatóak. Itt napi szinten összesen 600-800 fő 
étkeztetését és büféellátását biztosítjuk, illetve 
workshopok és protokoll események bekészítését látjuk 
el. Ezekről a konyhákról biztosítjuk a Magyar Államkinc-
stár protokoll rendezvényeinek ellátását is.

A TELEKI-TISZA KASTÉLYNAK múltja, jelene van. Az a 
megtiszteltetés ért bennünket, hogy választható 
partnerként felelhetünk a vendéglátásért egy olyan 
nimbuszú helyen, ami Magyarország egyik meghatározó 
rendezvényhelyszíne lesz és egyben fogalom ami az 
esküvőket illeti. Kicsit olyan érzése van az embernek, 
hogy a Versailles-kastélyok hangulata és szellemisége 
lengi át „kicsiben” Nagykovácsit, ennek a varázslatos 
épületnek és birtoknak köszönhetően.



ADVANCE KANTIN
Büszkék vagyunk a már több mint 1 
éve nyitott egyégünkre az Advance 
Kantinra, amely Budapesten,  a XIII. 
kerület Váci út 43. alatt található, 
130 fő befogadó képességgel 
rendelkező bisztró-, illetve rendez-
vényhelyszín.

A vendégtér tervezése során a cél 
egy laza, loftos enteriőr megalkotá-
sa volt, a lámpák és kiegészítők 
eredeti ipari környezetből valók.

A Kantin az Advance Tower irodahá-
zon belül nem csak ebédidőben áll a 
vendégek rendelkezésére, hanem 
kisebb létszámú céges rendez-
vények helyszínéül is szolgál.

BANK CENTER KANTIN
Másik Kantin egységünk a Bank 
Center épületében lett kialakítva, a 
nyüzsgő belvárosi üzleti negyedben 
az V. kerület Szabadság tér 7. szám 
alatt.  

Az étel és ital kínálatot úgy alakítot-
tuk ki, hogy figyelembe vettük a 
Bank Center prémium bérlői 
összetételét, a kínálati ár normál 
szinten tartása mellett.

Belsőépítészetileg teljesen megújult, 
a mai kornak megfelelő stílussal, 
barátságos, szép környezetben, halk 
lounge zenével várjuk vendégeinket 
reggel és a „business lunch” 
időszakában.



PUSKÁS ARÉNA
Az új Puskás Aréna a legkorszerűbb 
technikával felszerelt sportlétesít-
mény. Belső terei otthont adhatnak, 
konferenciáknak, workshopoknak, 
exkluzív céges és sporteseményeknek 
egyaránt. Rendezvénytermeiben egy 
időpontban akár 6 különböző 
eseményt is meg lehet szeparáltan 
tartani, melyek közül a legnagyobb a 
Business VIP, mely állófogadás 
alkalmával akár 1000 fő befoga-
dására is alkalmas.

A VIP CLUB 800 fő, míg a Sky 
területen elhelyezkedő különböző 
méretű összesen 80 darab Sky box és 
4 db Sky CLUB további több mint 
1000 fő vendég kényelmét szolgálja.
Catering csapatunk nagy szakérte-
lemmel és sokéves tapasztalattal 
készíti elő és egyedülálló élménnyé 
varázsolja a Puskás Aréna belső 
helyszínein lebonyolított rendez-
vényeket.

Menüsorainkat a tradicionális 
magyaros ételeken túl nemzetközi 
ételkülönlegességek bőséges 
kínálatával alkottuk meg melyhez 
prémium színvonalú kiszolgálás 
társul. A legmagasabb minőségű 
kézműves termékekkel, kiváló 
minőségű alapanyagokból, frissen 
készítjük menüsorainkat.

A Puskás Aréna falai között nyílt meg 
az Aréna Bistro melyben igazi bistro 
-konyhával, kellemes környezetben 
várjuk az vendégeinket üzleti 
megbeszélés vagy akár egy kellemes 
business lunch alkalmával.



BOK SPORTCSARNOK
A létesítmény évek óta Magyarország 
egyik legkedveltebb rendezvényhe-
lyszíne, évente több mint 120 
eseményt, kiállítást, koncertet, 
sporteseményt, céges rendezvényt 
fogad be.

A kitűnő megközelíthetőség és az 
ingyenes parkolóhelyek száma nagy 
segítség az idelátogató 
vendégeknek, illetve a helyszínen 
működő - cégcsoportunk által 
üzemeltetett - Bistrodium étterem 
teljes körű catering szolgáltatása is 
roppant vonzó.
Kollégáinkkal azon dolgozunk, hogy 
az itt megrendezett események 
prémium színvonalát a catering 
szolgáltatással is tökéletesíteni 
tudjuk akár több ezer fős 
vendéglétszám esetén is.

Munkatársainkkal az elmúlt évtized-
ben rengeteg tapasztalatot 
gyűjtöttünk a vendéglátásban és a 
rendezvények területén. Az Albatros 
Party Service csapatának valóban 
szenvedélye a catering és a 
vendéglátás. Azért lehetünk a 
legjobbak között, mert a legjobbak 
akarunk lenni mindig, minden 
megbízásnál. Ez a magyarázata 
annak, hogy a bennünket választó 
ügyfeleknek sosem kell attól tartani-
uk, hogy a vendégeik esetleg nem 
fognak emlékezni a rendezvényükre, 
az ott elfogyasztott különleges 
fogásokra. Csapatunk kifejezett 
örömmel végzi a menüsorok 
tartalmának és tematikájának 
fejlesztését, az újszerű megoldások 
kidolgozását. Ugyanakkor nem 
ismerünk kompromisszumot, ha az 
ételsoraink ízéről és a felhasznált 
alapanyagok átlagon felüli 
minőségéről van szó.




