
Družina Kaval Group že več kot dve desetletji deluje na področju vrhunske kulinarike, 
tako v kavarniškem, restavracijskem nivoju, ima svojo lastno proizvodnjo sladic, 
sladoleda, domačih testenin, deluje v organizaciji vseh vrst pogostitev, raznovrstnih 
protokolarnih dogodkov, sprejemov, porok, praznovanj, kakor tudi na mednarodnih 
sejmih in kongresih, tako doma kot v tujini.

Na področju vrhunske gastronomije smo prepoznavni z bleščečimi najvišjimi priznanji 
naših odličnih chefov, barmanov, sommiljerjev, tako doma kot v  tujimi z nagradami za 
kakovost, kvaliteto in odličnost na vseh nivojih in tako upravičili ugled in zaupanje naših 
stalnih in vedno novih zvestih gostov. Neskončno smo ponosni na vsa prizanja Znak 
kakovosti mesta Ljubljane, Restaurant Award, Michelin in Gault & Millau, nominirani 
smo bili tudi v Londonu za najlepši lokal na svetu z našo Lolito na London Academie of 
Arhitecture & Art Design Award London .

Kavalov Catering sloni na zgodbi združevanja stroke, kreativnosti, drugačnosti, 
inovativnosti in vrhunskega znanja vseh kavalovih sodelavcev, ki  iz vseh kavalovih enot 
stopijo skupaj in pričarajo nepozabna kulinarična razvajanja. 

Vsa naša kulinarična popotovanja pišejo naši kavalovi strastni, čudoviti in strokovno 
usposobljeni sodelavci, ki jih vodi ista misel, ista želja; biti odličen v svojem življenskem 
poslanstvu gostinstva v večnem iskanju novitet in skrivnosti kulinarične drugačnosti in 
perfikcij v okusih, vonjih in izgledih krožnikov. 

Ponosni smo na vse naše sodelavce in njihove dosežke, pri katerih jim stojimo ob strani 
in jih spodbujamo k njihovemu nadalnjemu razvoju, premikanju meja njihove lastne 
ustvarjanosti.
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Ker se v Kaval Group-u zavedamo, da svet stojih na mladih in hkrati  v želji po neprestanem 
napredovanju in razvoju kulinarike, vabimo v našo družbo mlade ljudi, željne znanja 
in pridobivanja kulinaričnih znanj, da skupaj z kavalovimi vrhunskimi Chefi bogatih 
izkušenj in znanj, poustvarimo nove in nove gastronomske poti. Že samo dve imeni, kot 
sta chefa Igor Jagodic in Mojmir Šiftar zagotavljata vse prej zapisano.

In tako je pred vami možnost štipendiranja za vse strastne in si tako zagtovite svojo 
prvo službo v podjetju Kaval Group in tako uresničite svoje sanje, poslanstvo in življenje, 
kamor vas srce potegne, bodisi v kuhinji, strežbi, slaščičarstvu, v kavarni, slaščičarni, 
restavraciji ali pa v proizvodnji sladic in testenin. Glede na širino in kar se da pestro 
ponudbo kavalovih kulinaričnih znanj tako zagotavljamo tudi popolen vpogled v vse 
skrivnosti gostistvo kot stroke in dejavnosti, saj se le tako lahko oblikujemo v popolnega, 
široko podkovanega gostinca.
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