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Finger f�d
Finger food catering companies have seen significant growth worldwide re-

cently. To meet the increased demand, these companies are consistently upgrad-
ing their service by including the most sought after canapés and finger food in 
their menus. Finger foods are mainly appetizer foods that can be consumed in 
one or two bites.They are sure to be tasty and filled with different spices and fla-
vours.

Finger foods are among the best options for reducing the cost and expense 
of giving parties. They also reduce the need for serving complex dishes. Ideal for 
cocktail parties and social gatherings,delicious canapés and finger foods give 
guests a chance to mingle and drink while indulging in fabulous treats. Finger 
foods are a great addition to any occasion.

Finger food catering companies serve out various dishes ranging from Pi-
miento stuffed deviled eggs, cubano quesadillas, pita crisps, chicken fingers, 
ricotta bruschetta, guacamole,cheese bits, crab dip, chocolate fondue and many 
others. Some finger food catering companies, such as Flavours Catering + Events 
include more filling offerings on their finger food menus, such as bowls of salad, 
tagine and pasta, as well as lighter nibbles. Many of the finger food catering com-
panies have developed good tasting and flavourful party finger foods that your 
guests will surely enjoy and remember long after the party is over.

Finger food catering companies have expanded their catering to a whole new 
level to accommodate more specialized requests. You can maximize your 

budget, as finger food catering can be a real lifesaver for those 
with a tight budget. You can also offer your guests hun-

dreds of snacks that can accommodate more people than 
you could with a different style of catering. The finger 

food style of catering is hassle free - if you choose, your 
guests can serve themselves, saving you the expense 
of hiring wait staff. If you do decide to hire wait staff to 
serve your guests finger foods as they mix and mingle, 
most finger food caterers, including Flavours Catering 
+ Events, offer staff hire so that you don’t have to work 

with an additional vendor.

BRC Global Standards is a market-leading global brand that helps build 
confidence in the supply chain and our Standards for Food Safety, Pack-
aging and Packaging Materials, Storage and Distribution, Consumer 
Products, Agents and Brokers, and Retail set the benchmark for good 
manufacturing practice, and help provide assurance to customers that 
your products are safe, legal and of high quality

Останнім часом у всьому світі спостерігається значне зростання компаній, що займаються 
громадським харчуванням. Щоб задовольнити підвищений попит, ці компанії постійно 
вдосконалюють свої послуги, включаючи у своє меню найпопулярніші банкетні закуски. 
Канапе - це, в основному, їжа, яку можна споживати за один-два укуси, вона обов’язково 
смачна і наповнена різними спеціями та ароматами.

Банкетні закуски є одним з найкращих варіантів зменшення витрат на вечірки. Вони також 
зменшують потребу в подачі складних страв. Ідеально підходять для коктейльних та 
світських вечірок, смачні канапе дають гостям можливість перекусити, насолоджуючись 
багатим вибором смаків. Канапе є чудовим доповненням до будь-якої події.

Компанії громадського харчування, що готують канапе, подають різноманітні страви, 
починаючи від фаршированих яєць, кубано-кесаділья, чіпсів з лаваша, курячих нагетсів, 
рикотти-брускетти, гуакамоле, сирних шматочків, крабових діпів, шоколадного фондю та 
багатьох інших. Деякі кейтерингові фірми включають канапе в більше меню для 
наповнення страв, таких як салати, тагін, паста, тощо. Багато компаній, що займаються 
кейтерингом, розробили гарну дегустаційну та ароматну порціонну їжу, яку Ваші гості 
напевно сподобають і запам’ятають ще надовго після закінчення вечірки.

Кейтерингові компанії розширили свою сферу на абсолютно новий рівень, щоб 
задовольнити більш спеціалізовані запити. Ви можете максимізувати свої витрати на інші 
статті, оскільки замовлення канапе може стати справжньою вигодою для тих, хто має 
обмежений бюджет. Ви також можете запропонувати своїм гостям сотні закусок, які 

можуть задовільнити смаки більшої кількості людей, ніж традиційний 
стіл. Обрання банкетних закусок - це рішення без зайвих клопотів - 

Ваші гості можуть обслуговувати себе, заощаджуючи ваші 
витрати на наймання обслуговуючого персоналу. Якщо ви 

все-таки вирішили найняти персонал, що обслуговує гостей, 
будьте певні – кейтерингова компанія Вам його також 
запропонує, а отже Вам не доведеться шукати собі ще 
підрядників. 

BRC Global Standards – це провідний на ринку світовий бренд, який допомагає 
зміцнити довіру до ланцюга поставок, а наші стандарти щодо безпечності 
харчових продуктів, упаковки та пакувальних матеріалів, зберігання та 
постачання, споживчих товарів, агентів та посередників, та роздрібної торгівлі 
встановлюють орієнтир для належної виробничої практики , а також 
допомагають забезпечити клієнтам, безпечність, законність та якість товару. 



CODE / B 1001

CODE / B 1002

CODE / B 1003

PRISMATIC 
CONTAINER 
WITH LID     
Volume: 200 ml  
Quantity: 50+50 pcs.

PRISMATIC 
CONTAINER 
WITH LID     
Volume: 120 ml  
Quantity: 50+50 pcs.

PRISMATIC 
CONTAINER 
WITH LID     
Volume: 60 ml  
Quantity: 50+50 pcs.

КОНТЕЙНЕР 
З КРИШКОЮ 
PRISMATIC
Об’єм: 200 мл
К-сть: 50+50 шт

Артикул: В1001

Артикул: В1002

Артикул: В1003

КОНТЕЙНЕР 
З КРИШКОЮ 
PRISMATIC
Об’єм: 120 мл
К-сть: 50+50 шт

КОНТЕЙНЕР 
БЕЗ КРИШКИ
PRISMATIC
Об’єм: 60 мл
К-сть: 50 шт



CODE / B 1007CODE / B 1008

CODE / B 1005CODE / B 1006

TULLIP ROUND 
DESSERT 
CUP       
Volume: 180 ml  
Quantity: 30 pcs.

BODEGA
ROUND  
CUP       
Volume: 180 ml  
Quantity: 30 pcs.

ROUND 
DESSERT 
CUP       
Volume: 150 ml  
Quantity: 30 pcs.

ROUND 
DESSERT / SHOT 
CUP             
Volume: 60 ml  
Quantity: 30 pcs.

СТАКАН ДЛЯ 
ДЕСЕРТА
Об’єм: 60 мл
К-сть: 30 шт

Артикул: В1006

TULLIP
СТАКАН ДЛЯ 
ДЕСЕРТА
Об’єм: 180 мл
К-сть: 30 шт

Артикул: В1008

СТАКАН ДЛЯ 
ДЕСЕРТА
Об’єм: 150 мл
К-сть: 30 шт

Артикул: В1005

BODEGA
СТАКАН
Об’єм: 180 мл
К-сть: 30 шт

Артикул: В1007



HEXAGONAL 
CUP       
Volume: 50 ml  
Quantity: 60 pcs.

SQUARE  
PLATE      
Length: 60x60 mm  
Quantity: 50 pcs.

CODE / B 1004CODE / B 1011

CODE / B 1010CODE / B 1009

FOOTED DESSERT 
CONTAINER 
WITH LID     
Volume: 200 ml  
Quantity: 20+20 pcs.

OVAL CUP
WITH LID  
Volume: 200 ml  
Quantity: 12+12 pcs.

FOOTED 
КОНТЕЙНЕР 
З КРИШКОЮ
Об’єм: 200 мл
К-сть: 20+20 шт

Артикул: В1009

HEXAGONAL 
СТАКАН
Об’єм: 50 мл
К-сть: 60 шт

Артикул: В1011

OVAL СТАКАН 
З КРИШКОЮ
Об’єм: 200 мл
К-сть: 12+12 шт

Артикул: В1010

КВАДРАТНА
ТАРІЛКА
Розмір: 60х60 мм
К-сть: 50 шт

Артикул: В1004



CODE / B 1022

CODE / B 1013

CODE / B 1012

WINE CUP
SHORT FOOTED     
Volume: 100 ml  
Quantity: 20 pcs.

CHAMPAGNE CUP
SHORT FOOTED     
Volume: 150 ml  
Quantity: 30 pcs.

MARTINI CUP     
Volume: 150 ml  
Quantity: 10 pcs.

БОКАЛ 
ДЛЯ ВИНА
Об’єм: 100 мл
К-сть: 8 шт

Артикул: В1012

Артикул: В1013

Артикул: В1022

БОКАЛ ДЛЯ 
ШАМПАНСЬКОГО
Об’єм: 150 мл
К-сть: 8 шт

БОКАЛ ДЛЯ 
МАРТІНІ
Об’єм: 150 мл
К-сть: 8 шт
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CODE / B 1014

     CHINESE SPOON    
Length: 120 mm  
Quantity: 50 pcs.

1

CODE / B 1018

     SMALL PARTY SPOON
Length: 140 mm  
Quantity: 50 pcs.

4

     MINI FORK     
Length: 100 mm  
Quantity: 100 pcs.

CODE / B 1019

7

CODE / B 1017

     PARTY SPOON    
Length: 180 mm  
Quantity: 50 pcs.

3

CODE / B 1020

     MINI SPOON     
Length: 100 mm  
Quantity: 100 pcs.

6

CODE / B 1016

     PARTY KNIFE     
Length: 180 mm  
Quantity: 50 pcs.

2

     PARTY FORK        
Length: 180 mm  
Quantity: 50 pcs.

CODE / B 1015

5

1. CHINESE ЛОЖКА
Розмір: 120 мм
К-сть: 50 шт

Артикул: В1014

2. PARTY НІЖ
Розмір: 180 мм
К-сть: 50 шт

Артикул: В1016

5. PARTY ВИДЕЛКА
Розмір: 180 мм
К-сть: 50 шт

Артикул: В1015

3. PARTY ЛОЖКА
Розмір: 180 мм
К-сть: 50 шт

Артикул: В1017

6. МІНІ ЛОЖКА
Розмір: 100 мм
К-сть: 100 шт

Артикул: В1020

4. PARTY МІНІ ЛОЖКА
Розмір: 140 мм
К-сть: 50 шт

Артикул: В1018

7. МІНІ ВИДЕЛКА
Розмір: 100 мм
К-сть: 100 шт

Артикул: В1019
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Huhtamaki Foodservice Ukraine LLC
148 Brovarska Street

Velyka Dymerka, Kyiv region
07442, Ukraine

tel: +38 (044) 228 7168
e-mail: ukraine@huhtamaki.com


