
 

Oxalis Gastronom Exclusive Dinners 

Üst düzey bir gastronomik deneyim için OxalisGastronom Dinner 
formatında size özel VIP yemek organizasyonunuz için kişi sayısına 
bağlı olarak benzersiz tarifler önerilmektedir. Exclusive menü 
tasarımı için Şef Ekin Doğrusöz ile iletişim kurunuz. 
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Oxalis temalı deneyim 50 -100 kişilik bir organizasyon için

3 courses gastronomik dinner 230 tl kişi başı

5 courses gastronomik dinner 330 tl kişi başı

7 courses gastronomik dinner 430 tl kişi başı

Oxalis temalı deneyim 0- 50 kişilik bir organizasyon için

3 courses gastronomik dinner 250 tl kişi başı

5 courses gastronomik dinner 350 tl kişi başı

7 courses gastronomik dinner 450 tl kişi başı

Oxalis temalı deneyim 100-150 kişilik bir organizasyon için

3 courses gastronomik dinner 210 tl kişi başı

5 courses gastronomik dinner 310 tl kişi başı

7 courses gastronomik dinner 410 tl kişi başı
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Oxalis Catering Hizmet Koşullarımız 

Şef Ekin Doğrusöz ve Oxalisİstanbul’un edindiği başarı ve müşterilerinde 
yarattığı güven, “kişiye özel” üst düzey hizmet, kusursuz lezzet ve görsel şıklık 
üçlüsünü bir arada sunmasından kaynaklanıyor. Bu başarıyı ve güveni 
sürdürülebilir kılmak için, uluslararası bilgi ve tecrübeyle rafine edilmiş ve 

değişmez presiplerimiz bulunuyor:  

* Özel bir talep olmaması durumunda, davetlerimizde kurduğumuz 
masalarda, yalnızca kendimize ait sunum setlerini, masa örtülerini ve benzeri 
aksesuarları kullanmaktayız. Servis ve sunum hizmetleri etkinlik temasına 
göre tasarlanmaktadır ve ayrıca ücretlendirilecektir. 

* Organizasyon teklifimizi onaylamanız durumunda; toplam tutarın %50 si 
banka havalesi ile ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise, organizasyon 

tarihinin olduğu hafta (davetten hemen önce) banka havalesi ile tamamlanır. 
Alınan ön ödeme, davetin onaylandığına dair kanıt niteliği taşımaktadır.  

*Fiyat teklifinin, organizasyon tarihinden en az 3 hafta önceden onaylanması 
ve tüm hazırlıklara başlanması gerekmektedir. 

* Ön ödemesi alınan, onaylanmış davetlerde etkinliğe 10 günden daha az bir 
süre kala iptal olması durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.  

Oxalis Catering 
İnstagram: @oxalistanbul

	 	 	 	 	 	 	 E-mail: oxalisgastronom@gmail.com 
	 	 	 	               Tel: 0532 0651168

mailto:oxalisgastronom@gmail.com

