
ONO poké bowl 
catering & event delivery

Egy tál Hawaii az eseményeiden
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Superfood | Egészséges | Instagram food 

Trendi | A végtelenségig variálható Friss 

| Vegán | A tökéletes irodai ebéd | 

Mindenmentes | Diétás | Könnyű | Finom 

MI A POKÉ?



AZ ONO POKÉ
A poké Hawaii eredetű halas, húsos, vega vagy vegán 
egytálétel, ami az  elmúlt 5-6 évben hódította meg a világot.

Mindez annak köszönhető, hogy megfelel a legújabb gasztro 
trendeknek, szuper választás akár irodai ebédre, akár privát 
vagy céges eseményekre, forgatásokra és esküvőkre is.

Dobd fel rendezvényeidet, eseményeidet 
a legmenőbb superfooddal! 

Itthon mi  nyitottuk az első pokézó láncot, 
ONO Poké Bowl & Bar néven.

Jelenleg 3 étteremmel és egy óriási előkészítő 
konyhával működünk. Épp ezért 2022-től üzleti 
házhozszállítást és catering szolgáltatást is 
nyújtunk.

https://streetkitchen.hu/cikkek/teszteltuk/hawaii-legmenobb-etele-budapestre-erkezett-megnyilt-az-ono-poke-bowl-bar/
https://welovebudapest.com/cikk/2019/10/1/a-vilag-egyik-legmenobb-superfoodja-eloszor-budapesten-megnyitott-az-ono-poke-bowl-bar-a-bartokon
https://welovebudapest.com/cikk/2021/5/14/gasztro-a-meno-hawaii-superfood-mar-a-belvarosban-is-elerheto-buda-utan-pesten-nyitott-ettermet-az-ono-poke-bowl-bar
https://diningguide.hu/budapest-szereti-hawaii-t-harmadik-uzletet-nyitja-az-ono-poke-bowl-bar/




A MENÜ
Van egészséges, mentes opciód…
az ono delivery menüjéből kedvedre válogathatsz, sőt 
kombinációkat is rendelhetsz! 

NORMÁL VAGY KIS BOWLOK

MINI POKÉ VÁLOGATÁSOK TÖBB VERZIÓBAN

ONO POKÉ ROLL  VEGA / CSIRKÉS / FÜSTÖLT LAZACOS

PALACKOZOTT ONO JEGESTEÁK & LIMONÁDÉK

KÜLÖNLEGES HÁZI DESSZERTEK



NORMÁL & 
KIS BOWLOK

Normál és kis táljaink között van 9 poké klasszikus és további szezonális ajánlatok.

A normál tál mérete 450-520g - alaptól függően
A kis tál mérete 250-300g - alaptól függően

A tálak felépítése

● 1 alap (sushi rizs, rizstészta, quinoás cukkinitészta, csicseriborsó,  lila káposzta)
● 1 protein (csirke, füstölt csirke, lazac, füstölt lazac, tonhal, tofu)
● 5 zöldség 
● 1 ropogós (tamari mandula, mogyoró, wasabi mogyoró, pirított hagyma, kesudió, szezámmag)
● Szósz (poké szósz, citromos poké szósz, mogyoró, teriyaki, többféle majonéz alapú)

Táljainkat papírdobozokba csomagolva, fa evőpálcikával és lebomló villával szállítjuk ki.
Számos glutén és laktózmentes kombinációt tudtok rendelni.



MINI POKÉ 
VÁLOGATÁSOK

Ezek a kisebb méretű tálak akkor tökéletesek, ha többfélét kóstolnátok. 
A mini bowloknak rizs vagy rizstészta az alapja, 1 protein, 3 zöldség, 1 ropogós és szósz van rajtuk. 
Egy főre 3 mini poké tálat ajánlunk.

MINI POKÉ VEGYES BOX (1 halas, 1 csirkés, 1 vega)

MINI POKÉ CHICKEN BOX (3 csirkés mini poké)

MINI POKÉ FISH BOX (3 halas mini poké)

MINI POKÉ VEGA BOX (1 vegán, 2 vega mini poké)

Táljainkat papírdobozokba csomagolva, fa evőpálcikával és lebomló villával szállítjuk ki.
Számos glutén és laktózmentes kombinációt tudtok rendelni.



POKÉ ROLLOK

Poké felcsavarva! Sok zöldség, protein és a kedvenc ONOs szószok sétáló verzióban :)

CHICKEN POKÉ ROLL (4 féle zöldség, csirke, wrap, választható szósz) 

VEGGIE POKÉ ROLL (4 féle zöldség, tofu, wrap, választható szósz) 

SMOKEY SALMON POKÉ ROLL ((4 féle zöldség, csirke, füstölt lazac,  választható szósz) 

A szószt Ti választjátok ki!

Poké, Peanut Satay, Sriracha mayo, Wasabi Mayo, Mentás joghurt, Green Curry



DESSZERTEK
Különleges házi desszertjeink tökéletes kiegészítői a poké bowloknak. 
Izgalmas alapanyagokból gluténmentesen.

Desszertjeinket papír csomagolásban, lebomló kanállal szállítjuk ki.

● Sóskaramellás rizspuding - Habos,  tejszínes rizspuding sós karamellel és mogyoróval (GM)

● Mangós rizspuding - Mangószószos-kesudiós rizspuding a gyümölcsök szerelmeseinek (GM)

● Sült ONOmochi - Sült vajas mochi kókuszba forgatva, kis kockákra vágva (GM)

● Avokádós brownie - Avokádós kakaós brownie banánnal édesítve (LM, GM)
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Dobjátok fel a meetingeket, az after work 
rendezvényeket vagy a közös ebédeket 
egészségtudatos, friss finom poké tálakkal!

● Éttermi, és nem kiszállító appos áron
● 40 000 Ft fölött ingyenes szállítás 

az ONO-K 5 km-es körzetében
● 5% kedvezmény 80 000 Ft-tól 
● 10% kedvezmény 100 000 Ft-tól

LEGYEN POKÉ 
DAY AZ 
IRODÁBAN! 
Dobjátok fel a meetingeket, az after work 
rendezvényeket vagy a közös ebédeket 
egészségtudatos, friss finom poké tálakkal!

● Éttermi, és nem kiszállító appos áron
● 40 000 Ft fölött ingyenes szállítás 

az ONO-K 5 km-es körzetében
● 5% kedvezmény 80 000 Ft-tól 
● 10% kedvezmény 100 000 Ft-tól



EVENT DELIVERYTŐL 
A CATERINGIG
4 VERZIÓBÓL TUDTOK VÁLASZTANI!

BASIC KISZÁLLÍTÁS - Előre elkészített bowlok kiszállítása

BASIC+ KISZÁLLÍTÁS - Előre elkészített bowlok kiszállítás,  
igény szerint elrendezése, kitáblázása allergén ismertetővel

KISZÁLLÍTÁS HOSTESSEL - Előre elkészített bowlok 
papírdobozban, melyeket a hostess finishel választható 
szósszal és ropogóssal 

KISZÁLLÍTÁS SAJÁT PULTTAL, HOSTESSEL - Előre elkészített 
tálak, rollok, melyeket a hostess finishel választható szósszal 
és ropogóssal, saját pulttal és tálalással, táblákkal, 
ismertetővel



RENDEZVÉNYHELYSZÍNT KERESEL?
Az  ONO Vadász, az 5.kerületben, a Vadász utcában • 140 m2 hasznos terület • 50 fő ültetve • Légkondícionált





KIPRÓBÁLNÁD? 
KÉRJ AJÁNLATOT TŐLÜNK!

Brunda Matyi
06308282930

catering@pokebowl.hu


