
 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРАВИЛА 

КАНАПЕ кетеринг 
 

Што следува со нарачката на храна од КАНАПЕ кетеринг? 

Доколку нарачате кетеринг од КАНАПЕ со вредност поголема од 3000 денари, со храната 

добивате: 

- Професионален инвентар во кој е послужена храната 

Доколку нарачате кетеринг од КАНАПЕ со вредност поголема од 7000 денари, со храната 

добивате: 

- Превоз на храната до одредената локација (важи за Скопје) 
- Маси (по потреба) 
- Чаршафи 
- Декорации (по потреба) 
- Професионален инвентар во кој е послужена храната 
- Есцајг (комплет) 
- Керамички чинии за гостите 
- Салфетки 

Доколку нарачете некое мени со пијалок од Канапе кетеирнг, добивате: 

- Соодветни чаши (жестоко, пиво, универзални) 
- Мраз 
- Келнер кој го послужува (ова важи за нарачки над 50 лица) 
 
 

Инвентар 
- За секој кетеринг која цена НЕ надминува 7000 денари се наплатува за изнајмување на инветарот по  

60 денари од лице 

 

Превоз 
За сите нарачки помали од 7000 денари не следува превоз на храната до одредена дестинација, туку 

клиентот е должен сам да ја подигне од КАНАПЕ кетеринг. Доколку сепак инсистара на превоз до 

местото на настанот, клиентот треба да одвои 500 ден. за превоз во Скопје.  За надвор од Скопје секако 

се наплатува превоз...наплатуваме 20% од вредноста на бензинот за поминат километар.  

* Овие цени важат само доколку се патува само еднаш до одреденото место, односно само 

ако  веднаш после настанот да ни биде овозможено да го собереме целиот наш инвентар. 

 



 

КАНАПЕ кетеринг    |    www.KETERING.com.mk   |    070/230.598    |    contact@ketering.com.mk 

 

Изнајмување на чаши 
За секој гостин добивате комплет чаши од сите врсти... за жестоко, за бело & црвено вино и универзална 

чаша „на столче“ за пиво, вода и сокови... Оваа услуга чини по 60 ден/лице 

Исто така може да изнајмите одреден број од Ваш избор на чаши. Оваа услуга чини 20 ден/чаша. Ваше 

е да одлучите колку чаши ќе Ви бидат потребни 

Секоја скршена или оштетена чаша се наплатува по пазарна(продажна) цена. 

 

Изнајмување на келнер 
Доколку сакате да ангажирате професионалец кој ќе Ве послужи  со пијалок за време на настанот кој го 

организирате, слободно јавете се кај нас и ние ќе ви обезбедиме професионална услуга. 

Цената на еден келнер во времетраење до 4 часа чини 1000 денари...за ангажирање на секој 

дополнителен час се доплаќа по 200 ден/час. 

Работното време на келнерот е до 24ч (полноќ). После ова, во интерен договор со келнерот се одлучува 

дали келнерот за одредена доплата ќе продолжи да послужува или не. 

За да биде услугата на максимално ниво а според бројот на гостите инсистираме на следново. Доколку 

се работи во домашни услови (слави, свадба - одење по невеста, домашни прослави) 

од 20 - 40 лица - 2 келнери 

од 40 - 60 лица - 3 келнери 

од 60 - 80 лица - 4 келнери 

од 80-100 лица - 5 келнери 

Изнајмување на тенда 
Канапе кетеринг поседува тенда за покривање на масите со храна или била каква друга заштите од 

надворешни влијанија со димензии 4х3 метри. За оваа дополнителна услуга ќе треба да оддвоите само 

1000 денари...Цената важи за настан до 4 часа. 

 

 


