
CATERING



DOBŘE NASYCENÝ
= SPOKOJENÝ

V   současnosti je vyvíjen tlak na 

společnosti, aby kladly větší důraz 

na péči o své zaměstnance. 

Jeden ze základních  aspektů, jak 

můžete práci svým zaměstnancům 

zpříjemnit, je zajistit jim kvalitní 

stravování. 

Investice do kvalitních pokrmů je

v  kontextu mzdových nákladů 

marginální a vysoce efektivní. 

Kvalita obědů je také častým 

tématem diskusí na pracovištích. 

Proto razíme motto, že „opravdu jen 

dobře nasycený spolupracovník je 

spokojený spolupracovník“.



NOVÉ CATERINGOVÉ
CENTRUM
V TEČOVICÍCH

S polečnost Baltaci trend vzrůstající 

poptávky po zajištění kvalitního 

stravování dlouhodobě vnímá a od 

roku 2014 zajišťuje catering do firem ve 

Zlíně a širším okolí.

V roce 2019 byl zahájen provoz nového 

profesionálního cateringového centra

v  Tečovicích pro přípravu pokrmů 

nejvyšší jakosti.



STAVÍME NA PRÁCI
A PROFESIONALITĚ
KUCHAŘŮ

K líčovou předností společnosti Baltaci je stabilní a silný tým 

kuchařů, který pokrmy připravuje.

Nevaříme klasickou normovací kuchyni dle předepsaných 

norem bez ohledu na výslednou chuť. Stavíme na individuál -

ním přístupu ke každému pokrmu a řešíme nuance 

ovlivňující celkový chuťový požitek.

Aktuální “trendy“ v gastronomii a dílčí specializace kuchařů 

pak přináší kvalitní a pestrá menu.



KVALITNÍ
SUROVINY

H lavní devizou pokrmů z  kuchyní 

Baltaci je přidaná hodnota 

především v oblasti chuti. 

Pečlivý výběr kvalitních a čerstvých 

surovin, nikoliv výkup výrobků

„v akci“, mají významný podíl na 

výživové hodnotě i výsledné chuti 

pokrmů. 



OD SUROVINY AŽ
K VÝSLEDNÉMU
PRODUKTU

P ři přípravě pokrmů bereme ohled 

na sezónnost surovin, genderovou 

skladbu jednotlivých zákazníků či 

výživové hodnoty pokrmů.

Naším cílem je neskončit pouze 

předáním pokrmů. 

Nabízíme širokou škálu služeb pro 

naše klienty. 

Váš personál zaškolíme ve výdeji 

jídel a v  péči o ně v  síti našich 

Expres restaurací. 

Naše kuchaře zapojujeme v provo -

zovnách našich klientů při realizaci 

pravidelných gastronomických 

eventů. Patří mezi ně například 

letní grilování či zabijačkový bufet.

Snažíme se neustále zvyšovat péči 

o strávníky, pravidelně provádíme 

průzkumy spokojenosti. Jejich 

výsledky nám umožňují identifiko -

vat, v čem jsou naše rezervy

a hlavně, jaké jsou aktuální 

požadavky zákazníků.

HACCP A HYGIENA

S ystém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů 

(HACCP), stejně tak jako hygienické předpisy, jsou základní nástroje, 

jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin

a tím pádem i strávníků.

Společnost Baltaci si je zodpovědností za stav surovin i výsledný 

produkt vědoma a svědomitě k plnění těchto předpisů přistupuje. 

Provádíme pravidelné kontroly podnikovým veterinářem, 

pomáháme s  tvorbou nezbytných dokumentů a pravidelně 

jednáme s dozorovými orgány.



OBĚDOVÉ
MENU

K aždý pracovní den pro Vás 

připravíme pestré menu ve složení:

jednotná polévka

výběr z pěti hlavních chodů 

(česká kuchyně, minutkový 

pokrm, bezlepkový pokrm, 

bezmasý pokrm, salát)





TRADIČNÍ
MORAVSKÁ
ZABIJAČKA

P opulární firemní teambuilding či 

event pro VIP klienty?

Atmosféra tradiční zabijačky by mohlo 

být pro Vás to pravé. 

Připravíme pro Vás a Vaše hosty to 

nejlepší z rituálu zabijačky, včetně 

ukázky práce našich mistrů řezníků

a zpracování výrobků přímo před zraky 

hostů.



PÁRTY SERVIS

V  posledních letech trend domácích oslav či eventů

v  zajímavých lokacích mimo tradiční pohostinské 

prostory stále roste. 

Chcete-li zorganizovat soukromou oslavu a přípravu 

jídla chcete ponechat v rukou profesionálů? Novinka 

z produkce společnosti Baltaci je pro Vás to pravé. 

Myšlenka je jednoduchá, ale efektivní - příprava 

porcovaných pokrmů, ať již do plastových vaniček

s folií, tak sterilované do skla. 

V  jednotlivých provozovnách Expres Baltaci ve Zlíně, 

Malenovicích i Tečovicích si můžete předem objednat 

hotové pohoštění. 

Nabídka je velmi pestrá. Od studené kuchyně, přes 

polévky, teplá jídla, až po předem namarinované 

steaky pro Vás vše rádi připravíme.



O SPOLEČNOSTI
BALTACI

O d roku 1999 si společnost Baltaci postupně vytvořila pevné postavení v oblasti hotelnictví i pohostinství ve Zlíně a jeho okolí. 

Ve Zlínském kraji provozuje: 

HOTELY
� Hotel Baltaci Atrium****s 
� Hotel Baltaci U Náhonu*** 
� Hotel Baltaci Starý zámek***
 RESTAURACE
� Restaurace Baltaci Zlín 
� Restaurace Baltaci Napajedla
 BISTRA BALTACI 
� Bistro Baltaci Zarámí 
� Bistro Baltaci Tečovice
 SŠ BALTACI 

CATERINGOVÉ CENTRUM BALTACI 

atrium.baltaci.cz
unahonu.baltaci.cz
napajedla.baltaci.cz

ZLÍN
ZLÍN
NAPAJEDLA      

ZLÍN
NAPAJEDLA

ZLÍN 
TEČOVICE

ZLÍN

TEČOVICE

atrium.baltaci.cz/restaurace
napajedla.baltaci.cz/restaurace

www.baltaci.cz/bistra

www.skolabaltaci.cz

www.baltaci.cz/catering



Cateringové centrum Baltaci

 Tečovice 426
 763 02 Tečovice

www.baltaci.cz


