
W DOWOLNYM MIEJSCU, 
KTÓRE WSKAŻESZ

AUTORSKI CATERING  
ARTURA MOROZA DLA WYMAGAJĄCYCH



Artur Moroz jest 
wykształconym
i posiadającym duże 
doświadczenie kucharzem 
i restauratorem.
Ukończył Szkołę
Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

(kierunek nauki o żywieniu 
człowieka i konsumpcji), 
uzyskując tytuł inżyniera, 
technika technologii 
żywienia zbiorowego.
W wieku 24 lat został 
najmłodszym szefem
kuchni sieci restauracji 

Gesslera w Warszawie. 
Od 2004 roku prowadzi 
własną restaurację BULAJ 
w Sopocie, z licznymi 
osiągnieciami i wyróżnieni 
( zajęcie I miejsca 
w konkursie  Win & Food 
Noble Night 2015,  

Czapka w żółtym 
przewodniku Gault&Millau 
Polska, 3 Widelce Poland 
100 Best Restaurants, 
Poziomka Magdy Gessler).



organizacje biznesowe
i podmioty gospodarcze, 
między innymi: w Pałacu 
Prezydenckim dla 
korpusu dyplomatycznego 
akredytowanego 
w Polsce, w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli, 
w Paryżu, Kolonii, 
Londynie, Izraelu, 
Chicago, Hanoi i Ho Chi 
Minh, Tokio i w Pretorii.

Rozwijamy swoją 
działalność cateringową, 
zarówno w swojej 
siedzibie w trójmieście, 
jak i na terenie 
całego kraju oraz 
zagranicą. Wielokrotnie 
gotowaliśmy podczas 
prestiżowych uroczystości 
i przedsięwzięć,
organizowanych przez 
polskie władze, instytucje, 

Catering 
w siedzibie 
firmy, biurze, 
domu a może 
w plenerze...



Drobna przekąska, 
szybki lunch, czy 
nawet przerwa kawowa 
mogą dostarczyć wielu 
przyjemności, nie 
tylko zaspokoić głód. 
Przekonali się o tym 
liczni nasi klienci, którzy 
zamawiali u nas ten 
rodzaj usługi.

Przerwa kawowa, lunch, 
catering typu finger food



W dowolnym miejscu 
na świecie, w siedzibie 
firmy, w domu, w plenerze, 
według własnego lub 
sugerowanego przez 
klienta scenariusza, 
również z profesjonalną 
rejestracją telewizyjną

Warsztaty 
kulinarne,  
pokazy  
i prezentacje 
tematyczne



To alternatywa dla kolacji 
z pełnym serwisem; 
znakomity wybór, jeśli na 
catering jest trochę mniej 
czasu, albo przestrzeń 
nie jest wystarczająco 

Przyjęcia 
bufetowe

duża, aby zaprosić gości 
do tradycyjnego stołu; 
zwykle również ten rodzaj 
cateringu jest tańszy niż 
kolacja zasiadana.  



Kolacje serwowane

To najbardziej uroczysta forma cateringu, sprawdzająca 
się szczególnie podczas balów, jubileuszy oraz 

szczególnie prestiżowych eventów. 



Artyści z najwyższej półki 
światowej, politycy, wielki 
biznes wymagają czasem 
specjalnej obsługi. 
Tak było na przykład 
w przypadku Stinga, jego 
zespołu i ekipy, których 
gościliśmy w Toruniu. 

Catering dla SUPER VIP

Niech najlepszą recenzją 
naszego cateringu 
będzie to, co napisał 
Sting na swoim FB, po 
zjedzeniu naszego rosołu 
z gołębia z kładzionymi 

kluseczkami: The kluski 
in Toruń was delicious. 
Thank you Poland for 
memorable visit. 



• LUKSEMBURG 
(2005): otwarcie 
Ambasady Polskiej) 
• LONDYN (2007): kolacja 
promująca polską kuchnię
• WILNO (2010): Dni Kultury 
Polskiej
• BRUKSELA (2013): 
bankiet promujący 
Województwo Podlaskie 
w Europarlamencie
• HAJFA (2014): Dni Kuchni 
Polskiej w Izraelu

oraz wiele realizacji w całej Polsce

Mapa naszych cateringów

• JEROZOLIMA (2014): Dni 
Kuchni Polskiej w Izraelu
• BERLIN (2014): bankiet 
dla ambasadorów 
z krajów afrykańskich 
w Ambasadzie RP
• CHICAGO (2014): King’s 
Dinner – Kolacja z Okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości Polski 
• TOKIO (2015): bankiet 
w Ambasadzie RP dla 
importerów puchu gęsiego

• MEDIOLAN (2015): 
promocja Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na 
Targach EXPO
• PARYŻ (2012/2014/2016): 
promocja polskiej branży 
mięsnej na Targach SIAL
• LONDYN (2013/2017): 
promocja polskiego drobiu 
na Targach IFE
• HANOI (2016): 
kolacja dla dziennikarzy 
promująca polską kuchnię 

w Ambasadzie RP
• SAJGON (2016): 
promocja europejskiej 
kuchni w ramach Misji 
Gospodarczej Unii 
Europejskiej w Wietnamie
• ABU ZABI (2016): 
promocja polskiej kuchni na 
Targach SIAL
• PRETORIA (2016): 
uroczysta kolacja 
w ambasadzie RP dla 
przedsiębiorców z RPA
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Nasi klienci



Restauracja & Pub „Bulaj”
Al. F. Mamuszki 22
81-718 Sopot

  biuro@bulaj.pl
  668 361 361

  www.bulaj.pl/
  facebook.com/restauracjabulaj

Zapraszamy  
do współpracy




