contact@castelul-brutarilor.ro
www.castelul-brutarilor.ro

Castelul brutarilor,
centrul bunatatilor germane
Aducem în România un concept unic de prezentare și vânzare a

produselor în cadrul evenimentelor de amploare. Cu un design compact și
cu o arhitectură medievală, în stil german tradițional, este în perfectă

Povestea Castelului Brutarilor este inspirată din tradițiile culinare germane vechi de peste o mie de ani.

armonie cu produsele comercializate. În centrul atenției se află cuptorul cu
lemne în care se coc dinnedele după care sunt servite proaspete, calde și

Undeva în sudul Germaniei de astăzi, demult, în timpurile Evului Mediu, cavalerii șvabi ai marelui

gustoase. Castelul Brutarilor este proiectat și realizat în întregime pentru

imperiu Romano-German savurau cu poftă o descoperire a brutarilor destoinici: dinnedele!

producția de dinnede respectând toate standardele de siguranță, igienă și

de mediu. Gândit pentru a fi mobil, este ușor de instalat în orice locație și
gata pentru producție în cel mai scurt timp.

ADUCEM ÎN ROMÂNIA TRADIȚIA ȘI MEȘTEȘUGUL NEMȚESC

Produse

Conceptul și filozofia noastră de business sunt inspirate din experiența pe care
am acumulat-o participând la târgurile și evenimentele cu public larg din

Germania și Austria. Am avut curajul să plecăm din România și să dezvoltăm
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și perseverență, să ieșim în evidență datorită calității produselor noastre și să
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participăm la cele mai importante târguri din Germania și Austria. Acum, am
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un business într-o piață extrem de strictă din punct de vedere al regulilor

impuse atât de autorități cât și de clienții germanici. Am reușit, prin seriozitate
ne impunem între furnizorii de servicii similare. Azi suntem invitați să
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adus în România Castelul Brutarilor și Dinnedele, un produs tradițional

german și dorim să ne impunem și aici aplicând cu profesionalism strategiile
de business învățate în Germania și Austria.
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Dinnedele
O REȚETĂ TRADIȚIONALĂ CU O VECHIME DE PESTE O MIE DE ANI
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Dinneda este un produs des întâlnit la târgurile și evenimentele din sudul Germaniei. Este
un produs foarte popular deoarece te cucerește repede prin aroma care se răspândește în

jurul cuptorului și apoi prin gustul special al ingredientelor savuroase. Dinnedele se coc pe
loc, în fața clienților, iar spectacolul coacerii încântă și atrage publicul de toate vârstele.

Pregatiti pentru evenimentul dumneavoastra!

proaspăt macinată de furnizorii locali. Peste aluat se pun ingredientele pline de savoare:

ALUATUL E PREGĂTIT, BRUTARII AȘTEAPTĂ EVENIMENTUL TĂU!

Dinnedele sunt realizate dintr-un aluat din făină integrală de grâu și secară, întotdeauna
brânză maturată peste 6 luni, specialități de carne afumată cu lemn de stejar și fag și apoi

Castelul Brutarilor va atrage atenția prin spectacolul și coregrafia întregii prezentări. Garantăm satisfacție 100% clienților care vor

maturată și aceasta, cartofi, ceapă sau chiar mere, toate de la furnizori locali. Nu folosim

cumpăra produsele noastre. Dacă produsul nu e pe plac, acesta se poate returna și se primesc banii înapoi. Ne asumăm onorarea

premixuri, conservanți, coloranți sau amelioratori. Aluatul este făcut întotdeauna proaspăt,

fiecărei comenzi în cel mai scurt timp, minim 20 de secunde, maxim 6 minute. Castelul Brutarilor garantează respectarea tuturor

de mai multe ori pe zi. Dinnedele sunt servite întotdeauna proaspete și calde.

standardelor de igienă și curățenie. În cadrul standului colectăm selectiv deșeurile și utilizăm ambalaje biodegradabile din hârtie.
Suntem prietenoși cu mediul înconjurător și utilizăm minimum de energie folosind sisteme economice de iluminat.

Ingrediente naturale

Castelul Brutarilor transformă fiecare eveniment în unul memorabil!

Pentru a obține produse de cea mai bună calitate am căutat și am selectat
doar cele mai bune ingrediente naturale:
FĂINĂ INTEGRALĂ
DE GRÂU

FĂINĂ INTEGRALĂ
DE SECARĂ

BRÂNZĂ MATURATĂ
6 LUNI

SPECK MATURAT
ȘI AFUMAT

CARTOFI DIN
CULTURI LOCALE

CEAPĂ PARFUMATĂ
ȘI MERE PROASPETE
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