
50 osób
Alkohol

Własny

Alkohol

Nasz Open Bar

"Podstawowy"

Alkohol

Nasz Open Bar

"Pełny"

Alkohol

6 żetonów/os

Nasz Open Bar

"Bezalkoholowy"

Jedzenie zimne : Własne

Jedzenie ciepłe : Własne

Piątek 3499,-

Sobota 3999,-

Piątek 4949,-

Sobota 5449,-

Piątek 5949,-

Sobota 6449,-

Piątek 4149,-

Sobota 4649,-

Jedzenie zimne : Brak lub własne

Jedzenie ciepłe : Grill nielimitowany (tylko)

Piątek 4749,-

Sobota 5249,-

Piątek 6199,-

Sobota 6699,-

Piątek 7199,-

Sobota 7699,-

Piątek 5399,-

Sobota 5899,-

Jedzenie zimne : Bufet nielimitowany "otwarty stół"

Jedzenie ciepłe : Brak lub własne

Piątek 4449,-

Sobota 4949,-

Piątek 5899,-

Sobota 6399,-

Piątek 6899,-

Sobota 7399,-

Piątek 5099,-

Sobota 5599,-

Jedzenie zimne : Bufet nielimitowany "otwarty stół"

Jedzenie ciepłe : 2 garnki (szacunkowo)

Piątek 4849,-

Sobota 5349,-

Piątek 6299,-

Sobota 6799,-

Piątek 7299,-

Sobota 7799,-

Piątek 5499,-

Sobota 5999,-

Jedzenie zimne : Bufet nielimitowany "otwarty stół"

Jedzenie ciepłe : Grill nielimitowany

Piątek 5999,-

Sobota 6499,-

Piątek 7449,-

Sobota 7949,-

Piątek 8449,-

Sobota 8949,-

Piątek 6649,-

Sobota 7149,-

Jedzenie zimne : Zimna płyta obiadowa

Jedzenie ciepłe : Obiad/kolacja

Piątek 5949,-

Sobota 6449,-

Piątek 7399,-

Sobota 7899,-

Piątek 8399,-

Sobota 8899,-

Piątek 6599,-

Sobota 7099,-

Imprezy nocne, przykładowe pakiety wg. oferty od 1.10.2020

Ceny zawierają wszystkie koszty wynajmu, stołu, szkła, nakryć i obsługi 

(przy własnym alkoholu także korkowe). 

Ceny nie zawierają usług dodatkowych (DJ - 1200 zł, fotograf - 300zł/h, pakiet dekoracyjny - 500 zł). 

Nielimitowany open bar „bezakoholowy” (15 zł/os) : 

kawa/herbata + napoje zimne (woda, soki, napoje gazowane)  

Nielimitowany open bar „podstawowy” (49 zł/os) :

kawa/herbata + napoje zimne (woda, soki, napoje gazowane) +

 piwo (kilka rodzajów)+ wódki (czyste i kolorowe) 

Nielimitowany open bar „pełny” (69 zł/os):

kawa/herbata + napoje zimne (woda, soki, napoje gazowane) +

 piwo (kilka rodzajów)+ wódki (czyste i kolorowe) +

wina (białe, czerwone, prosecco, szampan) + whisky + drinki barmańskie

Alkohol limitowany (welcome drink) - przeliczniki żetonowe (1 żeton 3 zł): 

2 żetony - piwo, 2 żetony - szot wódki, 3 żetony – whisky, kieliszek wina ,4 żetony - drink 

(minimalna ilość żetonów na osobę - 6) 

Nielimitowany bufet "otwarty stół" (39 zł/os):

Kenapeczki-tartinki (lub deski serów/wędin), koreczki, wrapy, 1 sałatkę (więcej jako opcja), 

smalec, hummus, pasty warzywne, śledziki, jajo w majo, pogryzacze

Nielimitowany grill (300 zł + 25 zł/os):

karkówka, kiełbasa, kurczak, kaszanka, warzywa, ziemniaki, pieczywo, dodatki

Dania bufetowe w garnkach lub podgrzewaczach do wyboru (200-500 zł/ garnek lub podgrzewacz)

zupy (np. żurek), gulasze, leczo, potrawki, strogonoffy, makarony, ryże, pierogi itp.

Nasza pełna oferta: www.PrzystanekImpreza.pl/NocLM20201001.pdf
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