
wydarzenia  
specjalne
PRIVATE DINING + CATERING



o nas 

Naszym fundamentem od czasu 
powstania ( 2011r. ) pozostaje organizacja 
cateringów oraz wydarzeń specjalnych 
zarówno dla firm i korporacji, jak i 
prywatach gości. 

Ekskluzywne kolacje dla paru osób, 
warsztaty sushi dla zespołów, imprezy 
na kilka tysięcy osób - staramy się 
podjąć każde wyzwanie. 

Możesz nam zaufać, znamy się na rzeczy.



• spotkania biznesowe
• przyjęcia firmowe i okolicznościowe
• ekskluzywne kolacje i degustacje
• szkolenia i konferencje
• wydarzenia promocyjne
• przyjęcia prywatne i wesela

wydarzenia + 
cateringi
Sushi Corner oferuje przestrzeń na wydar-
zenia prywatne w sercu Wrocławia, istnieje 
również możliwość realizacji usług u klienta, 
idealnych m.in. na: 

lokacje
Sushi Corner
Pawła Włodkowica 12a, 50-072 Wrocław

Nabe
bulwar Dedala 12a, 54-130 Wrocław

lokalizacja klienta
Możliwość realizacji usług w całej Polsce, 
preferowane woj. dolnośląskie.



OD 2013 R. 

Sushi Corner
WŁODKOWICA 12A, 50-072 WROCŁAW

W kulturalnej części Wrocławia - dzielnicy cz-
terech wyznań, parę kroków od zatłoczonego 
rynku, gdzie bez problemu znajdziesz miejsce 
do zaparkowania. Właśnie przy ul. Pawła 
Włodkowica 12a znajduje się nasz kameralny 
sushi bar.

W 2018r. nadaliśmy wnętrzu nowy, niepow-
tarzalny i przytulny klimat.

przestrzeń
możliwość częściowej i całkowitej rezerwacji 

do 28 miejsc siedzących
40+ miejsc stojących (bankiet)



Sushi Corner
WŁODKOWICA 12A, 50-072 WROCŁAW

przykładowe menu 
170 zł / os. min. 6 os.

na początek
meduza z sokiem z yuzu

starter
edamame (strąki młodej soi)
goma wakame

zupa (do wyboru)
miso
tom yum
dashi z udonem

przsytawki  (do wyboru)
tatar z tuńczyka lub łososia
sashimi - selekcja ryb
pierożki gyoza 

sushi & tempura
wyjątkowe sushi przygotowywane wedle 
preferencji naszych gości
tempura z warzywami i owocami morza

deser
brownie z herbatą matcha

napoje (w cenie)
japońskie herbaty
woda
kawa

dodatkowo płatne
 
selekcja piw i win
napoje bezalkoholowe
selekcja sake



OD 2017 R. 

Nabe
BULWAR DEDALA 12A, 54-130 WROCŁAW

Oferuje niezwykłe i niepowtarzalne wnętrze 
oraz unikalną japońską ofertę kulinarną. Ide-
alnie nadaje się na wyjątkowe okazje, spot-
kania biznesowe i przyjęcia okolicznościowe.

Zaproponuj swoim gościom coś zupełnie 
nowego. Przygotujcie razem wspólny posiłek, 
niech Twoje przyjęcie pozostanie niezapom-
niane.

przestrzeń
możliwość częściowej i całkowitej rezerwacji

do 50 miejsc siedzących (całość)
70+ miejsc stojących (bankiet)

private dining
sala odgrodzona przepierzeniem

14 miejsc siedzących



Nabe
BULWAR DEDALA 12A, 54-130 WROCŁAW

przykładowe menu izakaya 
140 zł / os. + 50 zł / dziecko

po pierwsze: starter
sałatka wakame z dressingiem ponzu

po drugie: przystawki
edamame (strąki młodej soi)
atherina 
chipsy z korzenia lotosu

po trzecie: nabe
aromatyczny bulion podany w wyjątkowy sposób

tori (na bazie kurczaka)
sakana (na bazie ryb i owców morza)

po czwarte: 
symfonia różnorodnych mniejszych dań

kaczka sous vide
miodowe żeberka
łosoś teriyaki
schab tonkatsu
puree z wasabi

po piąte: sushi
autorskie zestawy dobrane do preferencji 
gości

pieczone bataty
ryż parowany
makaron soba
sałatka wiosenna
sałatka z ananasem

dla najmłodszych
kurczak w panko
frytki z batata
sałatka mango

napoje (w cenie)
lemoniada
kawa
japońskie herbaty
woda

dodatkowo płatne
 
selekcja piw i win
napoje bezalkoholowe
selekcja sake
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catering 
sushi
Idywidualnie i dla firm, w formie 
bufetu lub gotowych zestawów, 
na wyjątkowa okazję lub lunch 
firmowy, ogromny event czy 
małe wydarzenie.

Sushi to także doskonała 
przekąska na lunch, w 
przerwach spotkań czy 
konferencji.

Organizujemy catering na małe kameralne przyjęcia jak i 
wydarzenia firmowe przekraczające 1500 gości. Sushi to 
doskonały sposób na uatrakcyjnienie każdego wieczoru w sfer-
ze kulinarnej jak i wizualnej – ciężko nie dostrzec mieniącego 
się całą paletą barw zastawionego kompozycjami stołu. 



catering sushi
DOSTĘPNY NA TERENIE WROCŁAWIA, JAK I PO ZA NIM

Catering na miarę Twojego wydarzenia.

przykładowa kalkulacja
dla 100 osób, 10 szt./os.

4900 zł
standard

5900 zł
catering z live cooking + 1 os. obsługi 

(na ok. 4h, połowa sushi przygotowywana na miejscu)

1000 szt. sushi (około), liczba sztuk, składniki i 
ich proporcje są ustalane indywidualnie.

dodatki: (imbir, wasabi, pałeczki, ew. opak-
owania) są wliczone w cenę

Wycena menu cateringowego przygotowywa-
na jest indywidualnie na miarę Twojego wydar-
zenia.



Degustacje
Poznaj sekrety sake lub doceń 
japońskie herbaty.

Prywatna degustacja sake z 
małych japońskich browarów. 
Zdradzamy jak powstaje, uc-
zymy jak ją odróżniać i pić, w 
jakiej temperaturze i w czym 
podawać, opowiadamy czym 
naprawdę jest ten niezwykły 
alkohol.

Japoński Grill
Jeśli planujesz firmowy piknik 
pod chmurką, zaprezentuj jego 
uczestnikom coś czego jeszcze 
nie znają.

Przygotujemy na ich oczach 
japońskie potrawy takie jak 
szaszłyczki yakitori. Zaserwu-
jemy też pyszne pierożki gyoza 
lub ramen. 

Warsztaty Sushi
Zbierz swój zespół na integrację 
lub namów grupę znajomych.

Na naszych warsztatach uc-
zestnicy w luźnej atmosferze 
uczą się jak przygotowywać 
sushi, poznają tajniki i sztuczki 
dzięki, którym będą mogli bez 
problemu przygotowywać je 
samodzielnie.

Live Cooking
Krótki pokaz jak i kilkugodzinne 
spotkanie. 

Zaproś mistrza sushi by na oc-
zach Twoich przgotowywał su-
shi, a jednocześnie odpowiadał 
na nurtujące ich pytania. Pokaz 
połączony z degustacją pozwoli 
w pełni usatysfakcjonować 
każdego entuzjastę naszych 
kompozycji.



kontakt

+48 792 808 966

catering@umami.pl

umami.pl/catering

mailto:catering@umami.pl
http://umami.pl/catering 

