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Najbardziej lubię, gdy nazywacie nas „wyluzowanymi fachowcami”! 😉 

 
Dlaczego nas tak nazywacie? 

 Pewnie dlatego, że zorganizowaliśmy tysiące imprez.  
Dla dziesiątków tysięcy ludzi.  

I dlatego jesteśmy spokojni i wyluzowani. 
Umiemy i lubimy to robić.  

Wiemy, jak Ci pomóc. 
 

Wiemy, że niezależnie od tego,  
jaką imprezę u nas zorganizujesz, 

 jaki wariant wybierzesz - będzie super! 😊 

 

Zapraszam serdecznie! 
Łukasz Marks, 

właściciel  
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RECENZJE 
(Te i więcej opinii naszych gości znajdziesz na naszym profilu na fejsbuku.  

Nawet jak nie masz konta na fejsbuku, możesz tam zajrzeć.  

To działa tak jak zwykła strona internetowa! 
http://www.facebook.com/PrzystanekMlociny/reviews  

oraz 

http://www.facebook.com/PrzystanekWislaRatuszowa2/reviews ) 
 

Iwona (czterdziestka) 

" W ubiegła sobotę 18.08 zorganizowałam tak swoje 40 urodziny i nie żałuję każdej spędzonej tam minuty 

było cudownie. Impreza do białego rana(czyli 6).Sala i stoły przygotowana 100% czysto i elegancko 

.Właściciel i obsługa stanęli na wysokości zadania, wszystko profesjonalnie i bez żadnych problemów. Moi 

goście bardzo zadowoleni dawno nie było tak udanej imprezy. Na pewno wrócimy do tego miejsca i 

zorganizujemy kolejną super zabawę. Bardzo dziękuję super obsłudze. POLECAM " 

 

Katarzyna (pięćdziesiątka) 

"Moje 50 urodziny u Was to pelna profeska :-) wspaniala obsluga , dj na medal. Wysmienity klimat tworza 

wszyscy, zaczynajc od P. Lukasza , Tomka , Grzesia , Huberta Adama. Jestescie najlepsi :-) Wystroj na 

medal , potrawy z grilla 10/10 podobnie szwedzki stol. Nie wyobrazam sobie innego miejsca na domowki 

poza domem:-) BYLO WYŚMIENICIE:-) Dziekuje:-) do zobaczenie nie do widzenia Wam mowie :-)" 

 

Maria (wesele) 

" W Przystanku zorganizowaliśmy imprezę weselną na nieco ponad 70 osób. Właściciel i obsługa stanęli na 

wysokości zadania, wszyscy bardzo profesjonalni i uśmiechnięci, niezwykle pomocni. Pan Łukasz 

odpowiedział na wszystkie pytania, dał nam też kilka tipów ułatwiających życie Kochana Ekipo Przystanku! 

Dziękujemy za pomoc, za podzielenie naszej radości, za dbałość o każdy szczegół organizacji. Dziękujemy 

absolutnie za wszystko, razem z wspaniałą niespodzianką i życzeniami dla Pary Młodej! Jesteście najlepsi!"  

 

Monika (wesele) 

" 5.06.2018 godzina 17 zorganizowana grupa gości weselnych przybyła na Przystanek Młociny. Na miejscu 

przywitał nas barman Hubert ze swoją ekipą. Impreza rozkreciła się bardzo szybko. Lokal i obsługa na 

najwyższym poziomie. Kto chce mieć niezapomnianą imprezę, niech wybierze ten lokal. A na koniec była 

jeszcze niespodzianka :-) " 

 

Kasia (firmówka) 

" Świetne i kameralne miejsce, w którym warto zrobić imprezę z każdej okazji... Czy urodziny, czy 

kawalerski, czy integracja to z pewnością Panowie Barmani oraz DJ sprawią, że będzie to najlepsza zabawa 

w życiu. Naprawdę polecam. "  
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WARUNKI WYNAJĘCIA 
(przeczytaj proszę – to ważne) 

Oba lokale wynajmujemy w dowolne dni tygodnia. 

W knajpce "Przystanek Młociny" na Młocinach, Żubrowa 17 mieści się: 
do 30 osób przy stole z nakryciami, z miejscem do tańca; 
do 45 osób przy stole z nakryciami, bez miejsca do tańca; 

do 60 osób w formule domówkowo-klubowej (bez nakryć i przypisanych miejsc) z miejscem do tańca,  

W knajpce "Przystanek Wisła" koło ZOO, Ratuszowa 2 mieści się:  
do 45 osób przy stole z nakryciami, z miejscem do tańca; 

do 60 osób przy stole z nakryciami, bez miejsca do tańca;; 
do 80 osób w formule domówkowo-klubowej, (bez nakryć i przypisanych miejsc) z miejscem do tańca 

Lokal na Młocinach jest tańszy. Piątek jest tańszy niż sobota. Inne dni tygodnia są jeszcze tańsze. 

Oba lokale mają ogródki, w których można palić. Oba lokale mają automatyczna klimatyzację i ogrzewanie. 

Knajpka jest wynajmowana zawsze z naszą obsługą. Ilość obsługi i ochrony jest dostosowana do ilości 

gości i zakresu imprezy. Zawsze są to minimum 2 osoby. 

Jeżeli zamiast naszej obsługi mają się pojawić osoby z zewnątrz (barmani, kucharz, pomoce kuchenne itp.) 

to wymaga to osobnych ustaleń. 

W ramach wynajmu z naszą obsługą w cenie jest: przygotowanie knajpki do imprezy w uzgodnionym 
wcześniej ustawieniu, ewentualne nakrycie stołów, pełna obsługa kelnersko-barmańska, udostępnienie 

knajpki na 1/2 godziny przed imprezą, imprezę i 1/2 godziny po imprezie , podawanie i ewentualne 
uzupełnianie jedzenia, sprzątanie w trakcie imprezy, zbieranie brudnych naczyń z sali i wystawianie 

czystych, pomoc przy serwowaniu tortu, sprzątanie po imprezie. 

Impreza może zostać przedłużona. Decyzja jest podejmowana w trakcie imprezy. Takie przedłużenie jest 
dodatkowo płatne za każdą rozpoczętą godzinę.  

Możliwe są różne warianty ustawienia knajpki – „stoły i krzesła”, „domówkowo-klubowy”, z parkietem do 
tańca lub bez, ze szwedzkim stołem lub bez.  Oczywiście opcja „obiad” jest możliwa tylko w ustawieniu ze 
stołem i krzesłami. Cena nie zależy od wariantu. 

Obiady (kolacje) podajemy na trzy sposoby 

1. podawanie potraw przez kelnerów,  

2. szwedzki stół,  
3. zupa w wazach i drugie na półmiskach (wariant najczęściej wybierany). . 

W przypadku imprez weselnych jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia imprezy. Czekamy 

na was przygotowani wcześniej, ale czas imprezy liczymy od momentu przybycia gospodarzy i gości. 
Wiemy, że często nie jesteście w stanie tego precyzyjnie określić. 

W przypadku open barów, otwartych stołów, czy obiadów minimalna ilość osób to 25 (może być mniej, ale 
zawsze płacimy za 25). Całe zakupione jedzenie możecie oczywiście zabrać – udostępniamy nieodpłatnie 
odpowiednie pojemniki. 

Udostępniamy możliwość podłączenia waszego komputera do rzutnika i/lub głośników. 

Nie przechowujemy żadnych rzeczy po imprezie (w szczególności waszego jedzenia i sprzętu muzycznego). 

Szczegółowe informacje na temat zakresu open barów, jedzenia, muzyki itp. znajdziesz w dalszej części 

oferty.  
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CENNIK SKRÓCONY  
Wynajem lokalu na pierwsze 6 godzin (z możliwością przedłużenia!)  

  

Przystanek Młociny Taryfa A – piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 999 zł 

Przystanek Młociny Taryfa B - piątki po 4.04.2020 1499 zł 

Przystanek Młociny Taryfa C - soboty po 4.04.2020 1999 zł 

  

Przystanek Wisła Taryfa B - piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 1499 zł 

Przystanek Wisła Taryfa C - piątki po 4.04.2020 1999 zł 

Przystanek Wisła Taryfa D - soboty po 4.04.2020 2499 zł 

  

Alkohol i inne picie:  

Open bar - pijemy do oporu:  

Open bar bezalkohole („bezalkoholowy”) 15 zł/osoba 

Open bar bezalkohole+piwo („piwny”) 39 zł/osoba 

Open bar bezalkohole+piwo+wódki („podstawowy”) 59 zł/osoba 

Open bar bezalkohole+piwo+wódki+wino („tradycyjny”) 69 zł/osoba 

Open bar bezalkohole+piwo+wódki+wino+whisky+drinki („pełny”) 79 zł/osoba 

Open bar bezalkohole+piwo+wódki+wino+whisky+drinki+inne („full wypas”) 89 zł/osoba 

Żeton  4 zł 

Nasz pakiet drinkowy (wsad do drinków przy własnym alkoholu) 10 zł/os 

Jedzenie:  

Nielimitowany zimny bufet imprezowy („otwarty stół”) 49 zł/osoba 

Danie jednogarnkowe (do wyboru) Od 200 zł/garnek 

Grill nielimitowany (karkówka, kurczak, kiełbasa, kaszanka, warzywa) 
jako uzupełnienie „otwartego stołu” 

300 zł+ 
25 zł/osoba 

Grill nielimitowany (karkówka, kurczak, kiełbasa, kaszanka, warzywa) 
jako jedyne jedzenie 

300 zł+ 
40 zł/osoba 

Tort (standardowo 100g/osoba) 9 zł/100g 

Obiad:  

Obiad podstawowy (zupa, drugie, dodatki, surówki) 49 zł/os 

Ciasto + 5zł/os 

Warzywa na ciepło + 5zł/os 

Zimna płyta + 15 zł/os 

Dodatkowo:  

Dopłaty do wynajmu za przynoszenie własnego jedzenia/ picia  

Dopłata, jeżeli nie kupujesz od nas jedzenia za min 1200 zł 29 zł/os  

„Korkowe” za własny alkohol (dopłata, jeżeli nie kupujesz od nas open baru za min 60 
zł/os lub odpowiedniej ilości żetonów) 

29 zł/os 

Przedłużenie imprezy z DJ’em 600 zł/godz 

Przedłużenie imprezy bez DJa 400 zł/godz. 

Nasza tematyczna dekoracja sali (balony z helem, girlandy, confetti, napisy) 500 zł. 

Kaucja na sprzątanie waszych dekoracji. 150zł 

Praca DJa (w cenie światła, dymy, karaoke) (6 godzin) 1200 zł 

Praca fotografa (min 2 godziny) 300 zł/godz. 
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 PRZYKŁADOWE KALKULACJE –  

WASZ ALKOHOL 
Ceny zawierają wszystkie koszty wynajmu i obsługi (także korkowe)  

 Ceny nie zawierają kosztów usług dodatkowych (DJ, Fotograf, dekoracje). 
 
Przystanek Młociny 

Taryfa A - piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 
Taryfa B  - piątki po 4.04.2020 

Taryfa C  - soboty po 4.04.2020 
 

Przystanek Wisła 

Taryfa B  - piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 
Taryfa C  - piątki po 4.04.2020 

Taryfa D  - soboty po 4.04.2020 
 

Warianty z waszym alkoholem : 25 osób 30 osób 40 osób 50 osób 60 osób 

Jedzenie: Wasze jedzenie zimne 
Alkohol  : Wasz 

Taryfa A 2449,- 
Taryfa B 2949,- 
Taryfa C 3449,- 

Taryfa D 3949,- 

Taryfa A 2739,- 
Taryfa B 3239,- 
Taryfa C 3739,- 

Taryfa D 4239,- 

Taryfa A 3319,- 
Taryfa B 3819,- 
Taryfa C 4319,- 

Taryfa D 4819,- 

Taryfa A 3899,- 
Taryfa B 4399,- 
Taryfa C 4899,- 

Taryfa D 5399,- 

Taryfa A 4479,- 
Taryfa B 4979,- 
Taryfa C 5479,- 

Taryfa D 5979,- 

Jedzenie: Nasz grill 

Alkohol  : Wasz 

Taryfa A 2999,- 
Taryfa B 3499,- 

Taryfa C 3999,- 
Taryfa D 4499,- 

Taryfa A 3339,- 
Taryfa B 3839,- 

Taryfa C 4339,- 
Taryfa D 4839,- 

Taryfa A 4019,- 
Taryfa B 4519,- 

Taryfa C 5019,- 
Taryfa D 5519,- 

Taryfa A 4699,- 
Taryfa B 5199,- 

Taryfa C 5699,- 
Taryfa D 6199,- 

Taryfa A 5379,- 
Taryfa B 5879,- 

Taryfa C 6379,- 
Taryfa D 6879,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet otwarty stół 
Alkohol  : Wasz 

Taryfa A 2949,- 
Taryfa B 3449,- 
Taryfa C 3949,- 

Taryfa D 4449,- 

Taryfa A 3339,- 
Taryfa B 3839,- 
Taryfa C 4339,- 

Taryfa D 4839,- 

Taryfa A 4119,- 
Taryfa B 4619,- 
Taryfa C 5119,- 

Taryfa D 5619,- 

Taryfa A 4899,- 
Taryfa B 5399,- 
Taryfa C 5899,- 

Taryfa D 6399,- 

Taryfa A 5679,- 
Taryfa B 6179,- 
Taryfa C 6679,- 

Taryfa D 7179,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet otwarty stół i 2 garnki 

Alkohol  : Wasz 

Taryfa A 3349,- 
Taryfa B 3849,- 

Taryfa C 4349,- 
Taryfa D 4849,- 

Taryfa A 3739,- 
Taryfa B 4239,- 

Taryfa C 4739,- 
Taryfa D 5239,- 

Taryfa A 4519,- 
Taryfa B 5019,- 

Taryfa C 5519,- 
Taryfa D 6019,- 

Taryfa A 5299,- 
Taryfa B 5799,- 

Taryfa C 6299,- 
Taryfa D 6799,- 

Taryfa A 6079,- 
Taryfa B 6579,- 

Taryfa C 7079,- 
Taryfa D 7579,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet otwarty stół i grill 
Alkohol  : Wasz 

Taryfa A 3874,- 
Taryfa B 4374,- 
Taryfa C 4874,- 

Taryfa D 5374,- 

Taryfa A 4389,- 
Taryfa B 4889,- 
Taryfa C 5389,- 

Taryfa D 5889,- 

Taryfa A 5419,- 
Taryfa B 5919,- 
Taryfa C 6419,- 

Taryfa D 6919,- 

Taryfa A 6449,- 
Taryfa B 6949,- 
Taryfa C 7449,- 

Taryfa D 7949,- 

Taryfa A 7479,- 
Taryfa B 7979,- 
Taryfa C 8479,- 

Taryfa D 8979,- 

Jedzenie: Obiad/kolacja z zimną płytą 

Alkohol  : Wasz 

Taryfa A 3324,- 
Taryfa B 3824,- 

Taryfa C 4324,- 
Taryfa D 4824,- 

Taryfa A 3789,- 
Taryfa B 4289,- 

Taryfa C 4789,- 
Taryfa D 5289,- 

Taryfa A 4719,- 
Taryfa B 5219,- 

Taryfa C 5719,- 
Taryfa D 6219,- 

Taryfa A 5649,- 
Taryfa B 6149,- 

Taryfa C 6649,- 
Taryfa D 7149,- 

Taryfa A 6579,- 
Taryfa B 7079,- 

Taryfa C 7579,- 
Taryfa D 8079,- 
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PRZYKŁADOWE KALKULACJE –  

NASZ ALKOHOL NIELIMITOWANY 

OPEN BAR 
Ceny zawierają wszystkie koszty wynajmu i obsługi  

 Ceny nie zawierają kosztów usług dodatkowych (DJ, Fotograf, dekoracje). 
 

Przystanek Młociny 

Taryfa A - piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 
Taryfa B  - piątki po 4.04.2020 
Taryfa C  - soboty po 4.04.2020 

 
Przystanek Wisła 

Taryfa B  - piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 
Taryfa C  - piątki po 4.04.2020 
Taryfa D  - soboty po 4.04.2020 

 
Warianty z naszym alko  

(Open Bar Podstawowy): 
25 osób 30 osób 40 osób 50 osób 60 osób 

Jedzenie: Wasze jedzenie zimne 
Alkohol  : Nasz Open Bar "Podstawowy" 

Taryfa A 3199,- 
Taryfa B 3699,- 
Taryfa C 4199,- 
Taryfa D 4699,- 

Taryfa A 3639,- 
Taryfa B 4139,- 
Taryfa C 4639,- 
Taryfa D 5139,- 

Taryfa A 4519,- 
Taryfa B 5019,- 
Taryfa C 5519,- 
Taryfa D 6019,- 

Taryfa A 5399,- 
Taryfa B 5899,- 
Taryfa C 6399,- 
Taryfa D 6899,- 

Taryfa A 6279,- 
Taryfa B 6779,- 
Taryfa C 7279,- 
Taryfa D 7779,- 

Jedzenie: Nasz grill 

Alkohol  : Nasz Open Bar "Podstawowy" 

Taryfa A 3749,- 
Taryfa B 4249,- 

Taryfa C 4749,- 
Taryfa D 5249,- 

Taryfa A 4239,- 
Taryfa B 4739,- 

Taryfa C 5239,- 
Taryfa D 5739,- 

Taryfa A 5219,- 
Taryfa B 5719,- 

Taryfa C 6219,- 
Taryfa D 6719,- 

Taryfa A 6199,- 
Taryfa B 6699,- 

Taryfa C 7199,- 
Taryfa D 7699,- 

Taryfa A 7179,- 
Taryfa B 7679,- 

Taryfa C 8179,- 
Taryfa D 8679,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet otwarty stół 
Alkohol  : Nasz Open Bar "Podstawowy" 

Taryfa A 3699,- 
Taryfa B 4199,- 
Taryfa C 4699,- 
Taryfa D 5199,- 

Taryfa A 4239,- 
Taryfa B 4739,- 
Taryfa C 5239,- 
Taryfa D 5739,- 

Taryfa A 5319,- 
Taryfa B 5819,- 
Taryfa C 6319,- 
Taryfa D 6819,- 

Taryfa A 6399,- 
Taryfa B 6899,- 
Taryfa C 7399,- 
Taryfa D 7899,- 

Taryfa A 7479,- 
Taryfa B 7979,- 
Taryfa C 8479,- 
Taryfa D 8979,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet otwarty stół i 2 garnki 

Alkohol  : Nasz Open Bar "Podstawowy" 

Taryfa A 4099,- 
Taryfa B 4599,- 

Taryfa C 5099,- 
Taryfa D 5599,- 

Taryfa A 4639,- 
Taryfa B 5139,- 

Taryfa C 5639,- 
Taryfa D 6139,- 

Taryfa A 5719,- 
Taryfa B 6219,- 

Taryfa C 6719,- 
Taryfa D 7219,- 

Taryfa A 6799,- 
Taryfa B 7299,- 

Taryfa C 7799,- 
Taryfa D 8299,- 

Taryfa A 7879,- 
Taryfa B 8379,- 

Taryfa C 8879,- 
Taryfa D 9379,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet otwarty stół i grill 
Alkohol  : Nasz Open Bar "Podstawowy" 

Taryfa A 4624,- 
Taryfa B 5124,- 
Taryfa C 5624,- 
Taryfa D 6124,- 

Taryfa A 5289,- 
Taryfa B 5789,- 
Taryfa C 6289,- 
Taryfa D 6789,- 

Taryfa A 6619,- 
Taryfa B 7119,- 
Taryfa C 7619,- 
Taryfa D 8119,- 

Taryfa A 7949,- 
Taryfa B 8449,- 
Taryfa C 8949,- 
Taryfa D 9449,- 

Taryfa A 9279,- 
Taryfa B 9779,- 
Taryfa C 10279,- 
Taryfa D 10779,- 

Jedzenie: Obiad/kolacja z zimną płytą 

Alkohol  : Nasz Open Bar "Podstawowy" 

Taryfa A 4074,- 
Taryfa B 4574,- 

Taryfa C 5074,- 
Taryfa D 5574,- 

Taryfa A 4689,- 
Taryfa B 5189,- 

Taryfa C 5689,- 
Taryfa D 6189,- 

Taryfa A 5919,- 
Taryfa B 6419,- 

Taryfa C 6919,- 
Taryfa D 7419,- 

Taryfa A 7149,- 
Taryfa B 7649,- 

Taryfa C 8149,- 
Taryfa D 8649,- 

Taryfa A 8379,- 
Taryfa B 8879,- 

Taryfa C 9379,- 
Taryfa D 9879,- 
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PRZYKŁADOWE KALKULACJE –  

NASZ ALKOHOL LIMITOWANY 

(ŻETONY) 
Ceny zawierają wszystkie koszty wynajmu i obsługi  

 Ceny nie zawierają kosztów usług dodatkowych (DJ, Fotograf, dekoracje). 
 

Przeliczniki żetonowe:  

2 żetony - piwo (z sokiem albo bez, piwo bezalkoholowe), szot mocnego alkoholu (wódka 
czysta, wódka kolorowa) 

3 żetony – whisky, kieliszek wina 

4 żetony - drink 
(minimalna ilość żetonów na osobę - 6) 

 
Przystanek Młociny 

Taryfa A - piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 

Taryfa B  - piątki po 4.04.2020 
Taryfa C  - soboty po 4.04.2020 

 
Przystanek Wisła 

Taryfa B  - piątki i soboty do 4.04.2020 włącznie 

Taryfa C  - piątki po 4.04.2020 
Taryfa D  - soboty po 4.04.2020 

Warianty z naszym alko  
(żetony): 

25 osób 30 osób 40 osób 50 osób 60 osób 

Jedzenie: Wasze jedzenie zimne+ 
6 żetonów/os. i Nasz Open Bar "Bezalkoholowy" 

Taryfa A 2699,- 
Taryfa B 3199,- 
Taryfa C 3699,- 

Taryfa D 4199,- 

Taryfa A 3039,- 
Taryfa B 3539,- 
Taryfa C 4039,- 

Taryfa D 4539,- 

Taryfa A 3719,- 
Taryfa B 4219,- 
Taryfa C 4719,- 

Taryfa D 5219,- 

Taryfa A 4399,- 
Taryfa B 4899,- 
Taryfa C 5399,- 

Taryfa D 5899,- 

Taryfa A 5079,- 
Taryfa B 5579,- 
Taryfa C 6079,- 

Taryfa D 6579,- 

Jedzenie: Nasz grill+ 
6 żetonów/os. i Nasz Open Bar "Bezalkoholowy" 

Taryfa A 3249,- 

Taryfa B 3749,- 
Taryfa C 4249,- 
Taryfa D 4749,- 

Taryfa A 3639,- 

Taryfa B 4139,- 
Taryfa C 4639,- 
Taryfa D 5139,- 

Taryfa A 4419,- 

Taryfa B 4919,- 
Taryfa C 5419,- 
Taryfa D 5919,- 

Taryfa A 5199,- 

Taryfa B 5699,- 
Taryfa C 6199,- 
Taryfa D 6699,- 

Taryfa A 5979,- 

Taryfa B 6479,- 
Taryfa C 6979,- 
Taryfa D 7479,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet "otwarty stół"+ 
6 żetonów/os i Nasz Open Bar "Bezalkoholowy" 

Taryfa A 3199,- 
Taryfa B 3699,- 
Taryfa C 4199,- 

Taryfa D 4699,- 

Taryfa A 3639,- 
Taryfa B 4139,- 
Taryfa C 4639,- 

Taryfa D 5139,- 

Taryfa A 4519,- 
Taryfa B 5019,- 
Taryfa C 5519,- 

Taryfa D 6019,- 

Taryfa A 5399,- 
Taryfa B 5899,- 
Taryfa C 6399,- 

Taryfa D 6899,- 

Taryfa A 6279,- 
Taryfa B 6779,- 
Taryfa C 7279,- 

Taryfa D 7779,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet "otwarty stół" i 2 

garnki+ 
6 żetonów/os i Nasz Open Bar "Bezalkoholowy" 

Taryfa A 3599,- 

Taryfa B 4099,- 
Taryfa C 4599,- 
Taryfa D 5099,- 

Taryfa A 4039,- 

Taryfa B 4539,- 
Taryfa C 5039,- 
Taryfa D 5539,- 

Taryfa A 4919,- 

Taryfa B 5419,- 
Taryfa C 5919,- 
Taryfa D 6419,- 

Taryfa A 5799,- 

Taryfa B 6299,- 
Taryfa C 6799,- 
Taryfa D 7299,- 

Taryfa A 6679,- 

Taryfa B 7179,- 
Taryfa C 7679,- 
Taryfa D 8179,- 

Jedzenie: Nasz zimny bufet "otwarty stół" i grill+ 
6 żetonów/os i Nasz Open Bar "Bezalkoholowy" 

Taryfa A 4124,- 
Taryfa B 4624,- 
Taryfa C 5124,- 

Taryfa D 5624,- 

Taryfa A 4689,- 
Taryfa B 5189,- 
Taryfa C 5689,- 

Taryfa D 6189,- 

Taryfa A 5819,- 
Taryfa B 6319,- 
Taryfa C 6819,- 

Taryfa D 7319,- 

Taryfa A 6949,- 
Taryfa B 7449,- 
Taryfa C 7949,- 

Taryfa D 8449,- 

Taryfa A 8079,- 
Taryfa B 8579,- 
Taryfa C 9079,- 

Taryfa D 9579,- 

Jedzenie: Obiad/kolacja z zimną płytą+ 
6 żetonów/os i Nasz Open Bar "Bezalkoholowy" 

Taryfa A 3574,- 

Taryfa B 4074,- 
Taryfa C 4574,- 
Taryfa D 5074,- 

Taryfa A 4089,- 

Taryfa B 4589,- 
Taryfa C 5089,- 
Taryfa D 5589,- 

Taryfa A 5119,- 

Taryfa B 5619,- 
Taryfa C 6119,- 
Taryfa D 6619,- 

Taryfa A 6149,- 

Taryfa B 6649,- 
Taryfa C 7149,- 
Taryfa D 7649,- 

Taryfa A 7179,- 

Taryfa B 7679,- 
Taryfa C 8179,- 
Taryfa D 8679,- 
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CO NAS WYRÓŻNIA? ELASTYCZNOŚĆ! 
 

- nikt Ci nie będzie ściszał muzyki po 22:00; nasza knajpka jest w takim miejscu, że można głośno się 
bawić do białego rana; ☺ 

 

-ty decydujesz o czasie trwania imprezy; jeżeli chcesz, możesz ją przedłużyć (decyzja w trakcie imprezy) i 
bawić się nawet przez tydzień ☺ 

 
-w uzgodnieniu z Tobą przemeblujemy przed imprezą naszą knajpkę tak, żeby był kącik cichej rozmowy, 
miejsce do jedzenia, tańczenia, przytulania ;-) 

 
-możesz skorzystać z naszego alkoholu i/lub picia, za pomocą jednego z wypracowanych przez nas 

systemów „Open bar”,  "welcome drink-żetony"; albo jakoś inaczej; W opcji „Open bar” płacisz z góry za 
każdą osobę obecną na imprezie i to zdejmuje z ciebie całkowicie troskę o alkohol; system żetonowy 
ogranicza Twoje wydatki, a jednocześnie daje gościom pełną swobodę wyboru przy barze; 

 
-możesz także przynieść własny alkohol i/lub zimne picie; udostępniamy lodówki, dzbanki itp.; 
 

-możesz zamówić jedzenie zimne w formule „otwarty stół”, gdzie płacisz za osobę, a jedzenia nie 
zabraknie; mamy proste i dostosowane do imprez "na stojąco" zimne i ciepłe jedzenie, 

 
- jeżeli zdecydujesz się na opcję „przy stole” możesz od nas dostać także „normalny” obiad; 
 

-możesz także zamówić pizzę z zaprzyjaźnionej z nami pizzerii, 
 

-możemy rozpalić dla ciebie grill z wyborem mięs, kiełbas, warzyw i ziemniaków; jeżeli pogoda nie pozwala 
na jedzenie na dworze, grillowane na zewnątrz jedzenie jest wnoszone na półmiskach do środka. 
 

-mamy także bogatą ofertę cateringową zup i dań jednogarnkowych, udostępnimy Ci to w formule 
„szwedzki stół” w garnkach i na podgrzewaczach,  
 

-możesz także przynieść własne jedzenie; damy ci sztućce, miski, półmiski, talerze, talerzyki, 
 

-możesz także sam skorzystać z naszego grilla (z obsługą lub bez), albo przynieść własne jedzenie ciepłe;  
 
-możesz wynająć naszego DJ'a, którzy będzie grał to, co z nim wcześniej uzgodnisz;  

 
-możesz także przynieść własną muzykę (w komputerze - damy Ci możliwość podłączenia się do naszej 

wieży) lub nawet przyjść z własnym DJ'em i sprzętem grającym (jest miejsce na rozstawienie konsoli i 
głośników), 
 

-możesz także przynieść własny tort; zapewnimy Ci miejsce w lodówce, 
 

-możesz udekorować knajpkę według własnego pomysłu (w granicach rozsądku ;-) ); albo skorzystać z 
naszej sprawdzonej dekoracji okolicznościowej (balonami z helem, girlandy tematyczne, confetti 
tematyczne, serwetki, itp.); 

 
-możesz przynieść zdjęcia, filmy, prezentacje (mamy rzutnik i duży ekran), 
 

-możesz ogarnąć to wszystko jeszcze jakoś inaczej; dopasowujemy się do Twoich potrzeb,  
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JAKI WARIANT USTAWIENIA SALI 

WYBRAĆ? 

 

 

  

 
Jednym z najczęstszych Waszych dylematów jest to, czy i jak sadzać gości w czasie imprezy. Nie ma 
oczywiście na to jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy od Waszych preferencji, ale pokrótce omówimy dwa 

sposoby zorganizowania przestrzeni. 
 
Wybór ustawienia sali rzutuje też na to, co i w jaki sposób zaserwujecie gościom do jedzenia i picia.  

 
1. „Stół biesiadny”  

Jeżeli chcecie podjąć gości „normalnym” obiadem (podobnie jak na dancingu, weselu, chrzcinach, 
czy komunii), to oczywiście musicie zapewnić każdemu z gości miejsce przy stole i nakrycie, żeby 
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mogli spokojnie i wygodnie zjeść barszcz, czy pokroić kotlet.  

Wtedy też najczęściej (ale to nie jest regułą) alkohol (najczęściej wódka) i softy (cola, soki, woda) 
stoją na stołach.  

Obiad możemy podać Wam na 3 sposoby. 
1.Obsługa kelnerska – jedzenie na talerzach. Jeżeli chcecie, żebyśmy Wam podawali jedzenie na 
talerzach (obsługa kelnerska), to możemy to zrobić, ale to ogranicza menu, bo wtedy w zasadzie 

wszyscy muszą dostać to samo. 
2. Obsługa kelnerska  - jedzenie w wazach i na półmiskach. Obsługa podaje Wam zupę w wazach, a 
drugie na półmiskach i w miskach. 

3.Szwedzki stół. Czyli siedzimy przy stole biesiadnym, ale po jedzenie idziemy do szwedzkiego stołu.  
Jeżeli obiad jest z przystawkami, to możemy postawić przystawki na stole od początku, a dopiero 

potem podać obiad. Może też być odwrotnie. Najpierw obiad, a potem na stół wstawiamy 
przestawki. 
W zależności od ilości gości i wybranego lokalu stół biesiadny jest uzupełniany pewną ilością foteli i 

lub sof i niskich stolików. 
Oczywiście opcja „stół biesiadny” nie wyklucza też baru z drinkami i barmanami (wódka na stołach, 

a po whisky z lodem, piwo czy drinka idziemy do baru). 
Miewamy też imprezy ze „stołem biesiadnym” i jedzeniem z grilla. 
To ustawienie jest bardziej „statyczne”, bo są goście, którzy nad „flaszką i kotletem” mogą 

przesiedzieć cała imprezę, nie ruszając się z miejsca. 
 

2. „Domówka” zwana też „ustawieniem klubowym” 

Jeżeli wasza impreza to nie musi to być „normalny” obiad, często wybieracie ustawienie bez stołu. 
Na sali (a także w ogródku i przy barze) znajduje się pewna ilość miejsc siedzących w postaci 

stolików z krzesłami, kanap, sof czy foteli. Ilość miejsc i sposób ustawienia można z nami 
negocjować.  
Nikt z gości nie ma wtedy swojego przypisanego miejsca, tylko każdy wybiera sobie miejsce „na 

spontanie”. Wtedy oczywiście też nie ma gotowych nakryć, a szkło, talerze i sztućce stoją na 
szwedzkim stole lub przy grillu. 

Przy takim ustawieniu częściej stosujemy obsługę alkoholowo-niealkoholową przy barze, aczkolwiek 
możliwe jest też ustawienie mini-baru z butelkami i szkłem na sali. 
Jeżeli chodzi o serwowane jedzenie, to wtedy musi ono być dostosowane do takich imprez. Królują 

wtedy „finger-foody” i dania ciepłe jednogarnkowe. Raczej odpadają kotlety, czy inne dania, które 
trzeba kroić. 

To ustawienie jest bardziej „taneczne” i generuje więcej ruchu, bo goście poruszając się po sali (po 

jedzenie, czy do baru) są często porywani do tańca. 😉 

 
Przy wyborze wariantu pamiętajcie, że są jeszcze miejsca przy stolikach w ogródku (stoliki i krzesła oraz 

parasole w ogródku są zawsze – niezależnie od pory roku i pogody). 
 

Raczej nie da się (a o to często pytacie! 😉) zastosować wariantu mieszanego (np. stół biesiadny tylko dla 

części gości, a reszta „fruwa”). Wyobraźcie sobie, jak będą się czuć wasi goście, którzy przyjdą na imprezę 
później, a wszystkie miejsca przy „stole biesiadnym” będą zajęte. 

 
Wyjątkiem bywają imprezy „wielopokoleniowe”, gdzie chcecie zapewnić klasyczny stół dla „seniorów”. Ale 
wtedy dobrze jest od razu przygotować karteczki, kto ma przy tym stole siedzieć. No i zastanówcie się, czy 

taki „senior” nie poczuje się od razu napiętnowany (zdziwilibyście się, jakbyście zobaczyli, jak się na 
imprezach bawią 60-cio i 70-cio latki – to są chyba najhuczniejsze nasze imprezy! ). Bywają imprezy rodzinne, 

gdzie stół „dla seniorów” zajmuje młodzież ze smartfonami w rękach, a „seniorzy” szaleją na parkiecie. 😉 
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JAK ZAPEWNIĆ NA IMPREZIE 

PICIE I ALKOHOL? 

 
 

Alkohol i inne picie na imprezach w naszej knajpce możecie zapewnić na kilka sposobów: 

1. Nasz „Open Bar” 
Wykupujecie „Open Bar” płacąc z góry „od głowy” a potem korzystacie z baru bez 

ograniczeń. Nasze ”Open Bary” mają różne zakresy (np. pełny z mocnymi alkoholami, albo 
tylko na napoje bezalkoholowe, albo tylko na napoje bezalkoholowe i piwo) i mogą być 
łączone np. z własnym alkoholem. Są open bary z wydawaniem butelek na salę i bez 

(wtedy pijemy przy barze). 
2. „Cały własny alkohol”  

Przynosicie własny alkohol i picie bezalkoholowe bez ograniczeń. Alkohol i picie mogą 
przynosić zarówno gospodarze, jak i goście. Możliwe jest też robienie przez nas drinków z 
waszego alkoholu, ale to wymaga dodatkowych uzgodnień. 

3. „Część picia i alkoholu od nas, część swojego” 
Wykupujecie od nas któryś prosty „Open Bar”(np. tylko na napoje bezalkoholowe i piwo) a 

resztę alkoholu przynosicie sami. Jest tez opcja robienia przez nas drinków z naszym 
wsadem bezalkoholowym, a waszym alkoholem. 

4.  „Welcome drink” (żetony) 
Kupujecie z góry pewną ilość żetonów i rozdajecie je gościom. Goście płacą nimi w barze w 
trakcie imprezy. Gdy im się skończą żetony, mogą kupować w barze (lub zwrócić się do 

gospodarza o dodatkowe żetony). Opcja często łączona z open barem bezalkoholowym. 
 

Szczegółowy opis powyższych możliwości znajdziesz w dalszej części oferty. 
 

Możliwe są też różne inne warianty mieszane po indywidualnych ustaleniach. 
 
W większości wariantów (oczywiście poza żetonami) alkohol może stać na sali w butelkach, lub 

być podawany wyłącznie przez barmanów. W tym pierwszym wariancie radzimy dobrze się 
zastanowić, czy wszyscy Wasi goście są w stanie obsłużyć tak niebezpieczne urządzenie jak 

„nieograniczona ilość mocnego alkoholu na sali”. Wedle naszych obserwacji dla niektórych okazuje 
się to trudniejsze niż obsługa piły łańcuchowej i mogą narobić sporo szkód sobie i innym. 

Podawanie alkoholu przez barmanów zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że ktoś zakończy 

imprezę „przed czasem” 😉  
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JAK ZAPEWNIĆ NA IMPREZIE 

JEDZENIE? 
 

 

 

Jedzenie w naszej knajpce możecie zapewnić na różne sposoby: 

 

1. Nielimitowany bufet imprezowy „otwarty stół”  
Wykupujecie „otwarty stół” płacąc z góry „od głowy”, a potem korzystacie z jedzenia w 

formule szwedzkiego stołu lub na stołach bez ograniczeń. Jeżeli jedzenie się kończy – 
dorabiamy i dokładamy.  

Nasze ” Otwarte stoły” mają różne zakresy i mogą być łączone z innym jedzeniem. 
2. „Dania jednogarnkowe” i „jegnopodgrzewaczowe” 

Mamy sporo takich dań do wyboru, w różnych cenach. Podawane są w podgrzewanym 

garnku (mokre) lub w płaskim podgrzewaczu (suche) na szwedzkim stole. 
3.  „Grill”  

Obejmuje: karkówkę, kurczaka, kiełbasę, warzywa, ziemniaki, pieczywo, musztardę, 
keczup. Grillujemy przez całą imprezę bez ograniczeń ilościowych. 

4.  „Obiad” (zamawiany typowo na dzienne imprezy rodzinne) 

Zamawiacie jedzenie z naszej bogatej oferty cateringowej. W ramach obiadu oferujemy 
zupę, drugie danie, dodatki, surówki, ew. warzywa na ciepło, ciasto. Możecie wybierać 

spośród 2-3 dań. 
5. „Własne jedzenie”  

Możecie przynieść własne jedzenie zimne bez ograniczeń. Przynoszenie jedzenia ciepłego, 
ewentualnie możliwość skorzystania z naszego grilla (ewentualnie też z naszą obsługą) 
negocjujecie z nami osobno.  

 

Szczegółowy opis powyższych możliwości znajdziesz w dalszej części oferty. 

Możliwe są też różne warianty mieszane po indywidualnych ustaleniach.  

mailto:Imprezy@PrzystanekMlociny.pl


Nocne imprezy zamknięte w Przystanku Impreza – „Domówki poza domem””  

Ważne od 22.01.2020 (nie dotyczy: imprez dziennych, niedzielnych, 18tek młodzieżowych oraz firmówek) 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
tel +48 577 247 169, Imprezy@PrzystanekMlociny.pl Strona 14 

 

JAK ZAPEWNIĆ NA IMPREZIE MUZYKĘ? 
 

Muzykę na imprezach w naszej knajpce możecie zapewnić na 3 sposoby: 

 
1. „Nasz DJ” 

Wykupujecie usługi naszego DJa. Przed imprezą dostajecie do niego kontakt i ustalacie z 
nim rodzaj granej muzyki (możecie mu nawet przekazać dokładną play-listę). DJ zapewnia 
profesjonalnej jakości nagłośnienie, kolorowe światła, dymy i „karaoke” (oczywiście jeżeli 

chcecie). W czasie imprezy współpracujecie z DJem odnośnie głośności, przerwy na tort, 
dodatkowych prezentacji, koncertu życzeń itp. 

 
2. „Własna muzyka”  

Przynosicie do nas urządzenie z własną muzyką (coś więcej niż pendrive – telefon, laptop, 
tablet - nie udostępniamy naszych komputerów).  

Zapewniamy Wam podłączenie do naszego standardowego nagłośnienia.  

Nie zapewniamy dostępu do internetu! Ustalamy maksymalny poziom głośności i 
potem gracie sami, dobierając zarówno rodzaj muzyki, jak i głośność. Uwaga - nasze 

standardowe, udostępniane Wam nagłośnienie, nie jest jakości profesjonalnej! W tym 
wariancie nasza knajpka nie oferuje też przy własnej muzyce zadymiania i kolorowych 

świateł (to wchodzi w zakres naszych usług DJa). 
 

3. „DJ z miasta”  

Przychodzicie na imprezę z własnym DJem.  
W takim wypadku wasz DJ przywozi cały własny sprzęt (ze światłami, zadymiarką, 

przedłużaczami, rozgałęziaczami, kablami i głośnikami włącznie! – od nas dostaje 
tylko prąd elektryczny i wodę do picia).  

Poprosimy też o to, żeby Wasz DJ się z nami wcześniej skontaktował.  
Wasz DJ zabiera sprzęt po skończeniu imprezy. Nie przechowujemy po imprezie 

sprzętów DJa! 

 
Możliwe są też dodatkowe występy lub granie „na żywo”, po wcześniejszych uzgodnieniach.  

mailto:Imprezy@PrzystanekMlociny.pl


Nocne imprezy zamknięte w Przystanku Impreza – „Domówki poza domem””  

Ważne od 22.01.2020 (nie dotyczy: imprez dziennych, niedzielnych, 18tek młodzieżowych oraz firmówek) 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
tel +48 577 247 169, Imprezy@PrzystanekMlociny.pl Strona 15 

OPEN BAR - ZASADY 

 
 

Opcja „open bar” uwalnia od zastanawiania się kto i ile czego wypije. 

 
Goście podchodzą do baru i mogą wypić to, na co mają ochotę. Jest to podawane przez barmana 

w odpowiednim szkle, na życzenie zmieszane (np. piwo z sokiem, wódka z colą, whisky ze 
spritem, itp.) z lodem, cytryną. 

 

Dodatkowo na barze (lub na stole, w przypadku imprez „przy stole”) zawsze jest wystawione picie 
bezalkoholowe (dzbanki i butelki) i szklanki. Barmani na bieżąco to uzupełniają - każdy może 

podejść i sobie nalać. 
 

Dodatkowo, możliwa jest też opcja z pobieraniem na salę całych butelek z baru. 
 

Open bary można łączyć z systemem żetonowym lub własnym alkoholem (np. open bar 

„bezalkohole” i żetony na mocny alkohol np. open bar „bezalkohole+piwo” i własny mocny 
alkohol). 

 
Każdy open bar składa się z grup. 

Dołączenie do open baru dowolnej grupy oznacza, że wszystkie grupy wyższe już są w cenie. 

 
Możliwe jest (w pewnym zakresie) także indywidualne ustalanie zakresu „open baru”. 
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OPEN BAR - SZCZEGÓŁY 
Przykładowe open bary: 

• „Bezalkoholowy” kawa/herbata+napoje zimne 

• „Piwny”  kawa/herbata+napoje zimne+piwo 
• „Podstawowy” kawa/herbata+napoje zimne+piwo+wódki 

• „Tradycyjny”  kawa/herbata+napoje zimne+piwo+wódki+wino 

• „Pełny”  kawa/herbata+napoje zimne+piwo+wódki+wino+whisky+drinki 

• „Full wypas”  kawa/herbata+napoje zimne+piwo+wódki+wino+whisky+drinki+inne 

kawa i herbata 
herbaty czarne i smakowe, kawy z mlekiem i bez 

napoje zimne 
coca-cola, cola zero, sok pomarańczowy, jabłkowy, woda z gazem i bez, sprite, tonic 

                                                                                                  . 
piwo 

dowolne butelkowe (także z sokiem), piwo bezalkoholowe 
.                                                                                                 . 

wódki czyste  
wyborowa, luksusowa  
(smirnoff – dopłata  
stumbras – dopłata) 
wódki kolorowe 

wiśniówka, cytrynówka lubelska, żołądkowa gorzka, gin lubuski, rum diamond 
.                                                                                                 . 

wina  
białe wytrawne (Missiones), czerwone wytrawne (Missiones), białe słodkie,  

prosecco, cydr, szampan na toast 
.                                                                                                 . 

whisky 
grants 

(Ballantines, Jack Daniels – dopłata) 
drinki 

(w wersji alkoholowej i bezalkoholowej) 
Mojito, Pinacolada, Green Frog, Sex on the Beach, Blue Lagoon, 

Watermelon Punch, Melon kiss, Kamikaze, Mad Dog 
                                                                                                 . 

 
inne 

tequila, martini, własne pomysły 
                                                                                                  .  

mailto:Imprezy@PrzystanekMlociny.pl


Nocne imprezy zamknięte w Przystanku Impreza – „Domówki poza domem””  

Ważne od 22.01.2020 (nie dotyczy: imprez dziennych, niedzielnych, 18tek młodzieżowych oraz firmówek) 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
tel +48 577 247 169, Imprezy@PrzystanekMlociny.pl Strona 17 

 

DRINKI - SZCZEGÓŁY 
 

(także w wersji bezalkoholowej) 
 

mojito 
rum, woda gazowana, mięta, cukier brązowy, limonka 

 
pinacolada 

rum, kokos, mleko, sok ananasowy 
 

green frog 
wódka, blue curacao, cytrynka, sok pomarańczowy 

 
sex on the beach 

wódka, brzoskwinia, sok pomarańczowy, sok żurawinowy 
 

blue lagoon 
wódka, blue curacao, cytrynka, sprite, 

 
watermelon punch 

wódka, arbuz, grenadina, sprite 
 

melon kiss 
wódka, sok ananasowy, melon, blue curacao, 

 
kamikaze 

wódka, blue curacao, cytrynka 
 

mad dog  
wódka, malinka, tabasco 
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WELCOME DRINK (ŻETONY) - ZASADY 
 

 
 

Nasz alkohol oferujemy także w systemie „żetonowym”. 
 

Działa to tak: kupujesz od nas żetony. Dowolną ilość. Rozdajesz je gościom, lub stawiasz w misce 
gdzieś na sali. A goście płacą żetonami w barze, biorąc z niego to, na co maja ochotę. 

 
Zaletą tego systemu jest to, że w każdej chwili masz kontrolę kosztów imprezy, a goście mają za 

to pełną swobodę wyboru w barze. 

 
Żetony na alkohol można wygodnie połączyć z open-barem bezalkoholowym (wtedy za żetony jest 

tylko alkohol). 
 

Minimalna ilość żetonów, jakie trzeba od nas zakupić, to 10 żetonów na osobę jeżeli 

stosujesz tylko system żetonowy lub 6 żetonów, jeżeli połączysz go z bezalkoholowym 
open-barem. 

 
Żetony można dokupić w dowolnym momencie w trakcie trwania imprezy 

 
Żetony można połączyć także z własnym alkoholem po indywidualnych negocjacjach; 
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MENU ŻETONOWE 
 

Oto przykładowy układ żetonów (można go zmienić): 
 

2 żetony 
piwo  

(z sokiem albo bez, piwo bezalkoholowe) 
szot mocnego alkoholu  

(wódka czysta, wódka kolorowa) 
 

3 żetony 
whisky 

kieliszek wina 
 

4 żetony 
drinki 

 
Ewentualnie: 

 

1 żeton 
coś bezalkoholowego 

(kawa/herbata, cola, tonic, woda, sok), 
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WŁASNY ALKOHOL I INNE PICIE 

 
 

Nie przyjmujemy bimbru. ;-) Wnoszony alkohol musi być „akcyzowany”. 

 
Z waszego alkoholu możemy także przyrządzać drinki za barem. Szczegóły do omówienia. 

 

Możliwy jest także wariant „mieszany” – część alkoholu waszego (np. mocne alkohole, wina), 
część od nas (np. open bar „bezalkohole i piwo”). Warunki do negocjacji. 

 
Jeżeli jakiś alkohol nie ma być w czasie imprezy używany (np. prezenty), prosimy nas o tym 

poinformować - przechowamy go za barem i wydamy go po imprezie w stanie nienaruszonym ;-). 
 

Cały przyniesiony do naszej knajpki alkohol jest oznaczany przez nas (żeby nie mieszał się z 

naszym i żeby na końcu imprezy móc Wam oddać to, co nie zostało wypite). 
 

Organizator imprezy decyduje, czy dany alkohol ma być wstawiony przez obsługę do lodówki. 
 

Nie podpinamy "obcych" beczek do naszej instalacji. Wasze piwo przyjmujemy tylko w puszkach i 

w butelkach.  
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BUFET „OTWARTY STÓŁ” 
 Możesz być spokojny – jedzenia nie zabraknie! Zadbamy o to - dorabiamy na bieżąco.  

Otwarty stół podlega negocjacjom -możemy go skomponować inaczej 

(ZAWIERA DANIA WEGAŃSKIE/WEGETARIAŃSKIE, NA ŻYCZENIE „KĄCIK BEZGLUTENOWY”) 

 
Kanapeczki (tartinki) imprezowe 

z szynką, żółtym serem i ogórkiem 
z salami, serkiem i pomidorem 

z jajem, pomidorem i rzodkiewką 
z łososiem, serkiem i papryką 
z pastellą, sałatą i ogórkiem  

Zestaw desek na stół 

deska 5 serów 
deska 5 wędlin 

pasztet 
pieczywo, masło 
pomidory, ogórki 

(z powyższych opcji jedna do wyboru) 

Mini-koreczki imprezowe 

z mozzarellą, serem, pomidorkiem i oliwką  
z serem, szynką, pomidorkiem i oliwką 

z kabanosem, serem, ogórkiem i mozzarellą 

Wrapy czyli zawijane tortille 
z kurczakiem, szpinakiem i sosem   

z szynką, sałatą i sosem  
z serkiem chrzanowym, sałatą i papryką. 

Śledzik 
z cebulką 

Jajo w majo 
z majonezem 

Tradycyjny smalec i hummus 

z ogórkiem i pieczywem, 

Pogryzacze 

nachosy, chipsy, paluszki i orzeszki 

Sałatki  

(jedna do wyboru w standardzie, druga i kolejne za dopłatą) 
grecka - mix sałat, papryka, ogórek surowy, pomidor, oliwki, feta 

brokułowa - brokuły, ser feta, zioła prowansalskie, pomidorki koktajlowe 

tradycyjna jarzynowa – gotowane warzywa z majonezem 
kurczak - kurczak, ryż gotowany, ananas, czosnek, ser żółty, majonez 

kuskus - kuskus, grillowany kurczak, papryka, seler naciowy, ogórek, kukurydza 
caprese - pomidor, mozzarella, świeża bazylia, ocet balsamiczny 

ziemniaczana - ziemniaki, boczek duszony z cebulką, szczypior, majonez, czosnek 

śledziowa - śledź, cebulka, jabłka, ogórki konserwowe, śmietana, majonez 
mix sałat z kurczakiem - kurczak, lodowa, rukola, oliwki, czerwona cebula, papryka, suszone 

pomidory, pestki słonecznika, dressing.  
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DANIA JEDNOGARNKOWE 

 

(jeden garnek - 8 litrów – około 32 porcji) 

Zupy proste (200 zł/garnek) 

• żurek z ziemniakami, białą kiełbasą i jajkiem  
• rosół z makaronem  

• pomidorowa z makaronem lub ryżem 

• barszcz czysty 
• inne (w tym wegetariańskie/wegańskie). 

Zupy skomplikowane (250 zł/garnek) 

• barszcz z uszkami lub krokietami 
• pieczarkowa z łazankami 

• flaczki 

Dania podstawowe (350 zł/garnek) 

• Potrawka bawarska (mix mięs, cebula, pieczarki, marchewka, boczek wędzony, ziemniaki), 

• Bigos z mięsem i kiełbasą oraz grzybami, 

• Leczo, 

Dania wegańskie/ wegetariańskie (350 zł/garnek) 

• Bigos wegański 
• Pikantne, wegańskie curry bezglutenowe 

• Chilli sin Carne (na bazie warzyw i soczewicy) 

• Leczo wegańskie 

• Gulasz warzywny z ziemniakami  
Dania średnie (450 zł/garnek) 

• Gulasz wieprzowy z pieczarkami i papryką, 
• Klopsiki z indyka w warzywach lub sosie koperkowym. 

• Chilli Con Carne (Mięso mielone wołowe, w ostrzejszym sosie pomidorowym z warzywami), 

• Meksykańskie piccadillo z wołowiny i warzyw. 

• Strogonoff z indyka 

Dania wypasione (500 zł/garnek) 

• Strogonoff, 
• Gulasz wołowy  
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DANIA W PODGRZEWACZACH 

 

(jeden podgrzewacz - ok 4 kg jedzenia - około 20 porcji) 

Dania podstawowe (250 zł/podgrzewacz) 

• Pierogi ze szpinakiem (100 szt.) 
• Pierogi ruskie (100 szt.) 
 

• Makaron Spaghetti (albo inny) bolognese 

• Makaron Spaghetti (albo inny) z kurczakiem w sosie pieczarkowo-borowikowym 

• Makaron Spaghetti (albo inny) carbonara 

• Makaron Penne z kurczakiem w sosie z suszonych pomidorów 
• Makaron Penne z kurczakiem w sosie szpinakowym 
 

• Farfalle z kurczakiem i brokułami w sosie curry 

• Łazanki z kapustą, boczkiem i grzybami  
 

• Ryż kurczakiem i warzywami w sosie słodko-kwaśnym  

• Ryż z wieprzowiną i warzywami w sosie słodko-kwaśnym 
 

• Tuńczyk ze świeżymi pomidorami i oliwkami oraz ryżem 

• Kasza pęczak z sosem gulaszowo-grzybowym 
Dania droższe (koszt 300 zł/podgrzewacz) 

• Pierogi z kapustą i grzybami (100 szt.) 

• Pierogi z mięsem (100 szt.) 
• Łazanki z kapustą i grzybami 

• Kiełbasa biała pieczona z jabłkami i cebulą 

• Kiełbasa śląska pieczona z papryką, cebulką i natką pietruszki  

• Kiełbasa pieczona z cebulką, pieczarkami i ziemniakami 
Ryby (koszt 300 zł/podgrzewacz) 

• Ryba smażona w tradycyjnej panierce (miruna) 
• Ryba smażona w tradycyjnej panierce (dorsz) 

• Dorsz pieczony z warzywami 
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GRILL 
  

  

Grill jest dostępny przez cały rok. 

Jeżeli pogoda nie jest sprzyjająca jedzeniu na zewnątrz, grillowane na zewnątrz 
potrawy są wnoszone do środka na półmiskach i stawiane na szwedzkim stole w 

podgrzewaczach. 

 

Jako uzupełnienie innego jedzenia 
(300 zł + 25 zł/os) 

Jako jedyne jedzenie 

(300 zł + 40 zł/os) 

 

Grillujemy przez cały czas trwania imprezy, bez ograniczeń ilościowych. 

Grill obejmuje: 

• karkówkę,  

• kurczaka, 

• kaszankę, 
• kiełbasę,  

• warzywa (cukinia, bakłażan, kolorowe papryki), 

• ziemniaki,  
• pieczywo,  

• musztarda, keczup,  

• ogórki konserwowe. 

  

mailto:Imprezy@PrzystanekMlociny.pl


Nocne imprezy zamknięte w Przystanku Impreza – „Domówki poza domem””  

Ważne od 22.01.2020 (nie dotyczy: imprez dziennych, niedzielnych, 18tek młodzieżowych oraz firmówek) 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
tel +48 577 247 169, Imprezy@PrzystanekMlociny.pl Strona 25 

OBIAD - ZASADY 
„Obiad podstawowy” składa się z zupy, drugiego dania, dodatków i surówki. 

 

Można go uzupełnić (za dopłatą) warzywami na ciepło, ciastem, czy zimną płytą. Wybór dań 

znajdziesz w następnym rozdziale. 

 
Obiad możemy zaserwować na 3 sposoby: 

 
Obsługa kelnerska 

podajemy zupę i drugie nałożone na talerze do stołu 
(wtedy wszyscy dostają tyle samo tego samego, nie można wybierać potraw) 

 

Wazy i półmiski 
podajemy zupę w wazach, a drugie danie na półmiskach 

(wtedy możliwe jest wybranie 2 różnych dań, czy 2 różnych zup) 
 

Szwedzki stół 
sami sobie nakładacie zupę i drugie z podgrzewaczy 

(wtedy możliwe jest wybranie nawet 3 różnych dań, czy 3 różnych zup) 
 

Mięso i ciasto porcjujemy na mniejsze kawałki niż wynika to z gramatury i dzięki temu w wariancie 

„wazy i półmiski” i „szwedzki stół” ktoś może sobie nałożyć więcej kawałków, a ktoś mniej. 

 

Ciasto często podajemy na tzw. „słodkim stoliku”, bez rozstawiania go na stole. 

 

Przystawki (zimną płytę) możemy postawić na stole przed obiadem, po obiedzie, lub na szwedzkim 

stole. 

 

PRZYKŁADOWY OBIAD 
• rosół i flaczki, 

• pieczony schab w sosie pieczarkowym i pierś kurczaka w panierce,  

• ziemniaki łódeczki i ryż, 

• surówka coleslaw i surówka z marchwi, 

Ewentualne rozszerzenia obiadu: 

• warzywa na parze i buraczki na ciepło, 

• sernik i szarlotka 

• zimna płyta (deska 5 wędlin, 5 serów, pasztet, śledzik, pieczywo, pomidory z cebulką, 

ogórki)  
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PEŁNE MENU OBIADOWE 
(nasza oferta cateringowa jest dużo bogatsza, potrzebujesz czegoś ekstra, np. dań wege –zapytaj) 

Dania mięsne (ok 150 g/osoba) 

• pieczony schab w sosie pieczarkowym, 

• gulasz wieprzowy z pieczarkami 

• bitki wieprzowe w sosie, 

• polędwiczki wieprzowe w sosie chrzanowym 

• kotlet mielony, kotlet schabowy 

• duszone żeberka wieprzowe, 

• bitki wołowe 

• pierś z kurczaka w sosie śmietanowo- pieczarkowym 

• kotlet z piersi z kurczaka w tradycyjnej panierce lub płatkach kukurydzianych 

• pierś z indyka po marokańsku z warzywami i morelami 

• pieczona pierś z indyka w sosie mango 

• pieczony udziec z indyka z żurawiną 

Dania wegetariańskie 

• kotlet z buraków i kaszy jaglanej 

• kotlet kalafiora i kaszy jaglanej (bezglutenowy) 

• kotlet z jajek i kaszy jaglanej 

Dodatki (100g/osoba) 

• ziemniaki opiekane "łódeczki" 

• ryż biały 

• kasza gryczana, pęczak, bulgur 

• ziemniaki gotowane z koperkiem,  

• puree ziemniaczane,  

• kopytka 

• kluski śląskie 

Zupy (250 ml/osoba): 

• żurek z ziemniakami, białą kiełbasą i jajkiem  

• rosół z makaronem 

• flaczki 

• pomidorowa z makaronem lub ryżem 

• pieczarkowa z ziemniakami, pęczakiem lub łazankami  

• ogórkowa 

• barszcz ukraiński  

• jarzynowa 

• barszcz z krokietem lub pasztecikiem 

• barszcz z uszkami 
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Surówki (porcja 100g/osoba) 

• mizeria,  

• colesław,  

• marchewka z jabłkiem, 

• marchewka z jabłkiem i porem 

• czerwona kapusta,  

• surówka z porów 

• kapusta pekińska z papryką, ogórkiem, kukurydzą i czerwoną cebulą  

• sałatka z surowych buraków,  

• pomidory z cebulką  

Warzywa na ciepło (100g/osoba) 

• warzywa na parze, 

• kapusta zasmażana, 

• buraczki na ciepło 

• kapusta z grzybami,  

• marchewka z groszkiem, 

• zielona fasolka na ciepło z bułką tartą w masełku 

Ryby 

• Ryba smażona w tradycyjnej panierce (miruna) 
• Ryba smażona w tradycyjnej panierce (dorsz) 

• Dorsz pieczony z warzywami 
Ciasto (100 g/osoba) 

• szarlotka 

• sernik 

• inne (do ustalenia) 
Tort (100 g/osoba) 
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ZIMNA PŁYTA OBIADOWA 
Zimna płyta jest uzupełnieniem obiadu.  

Składniki zimnej płyty dorabiamy na bieżąco, więc niczego nie zabraknie 

Zimną płytę możemy postawić cała na stole, lub z boku na szwedzkim stole, lub zastosować 

rozwiązanie mieszane. 

• deska 5 serów (pleśniowy, twardy, typu brie, typu camembert, wędzony) 
• deska 5 wędlin (schab, szynka, baleron, boczek, kiełbasa podsuszana) 

• pasztet 

• śledzik w oleju z cebulką 

• pieczywo, masło 
• pomidory z cebulką 

• ogórki 
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WŁASNE JEDZENIE 
 

Jeżeli opłacisz „kanapkowe” lub jeżeli zakupisz od nas jedzenie (w formie otwartego stołu, grilla 

lub obiadu) za odpowiednią kwotę (patrz cennik), to możesz przynieść do nas dowolne swoje 
rzeczy zimne do jedzenia. 

 
Opłata za przyniesienie/ zamówienie własnego jedzenia ciepłego są do ustalenia indywidualnie 

(zapewnimy bemary, podgrzewacze).  

Jest też możliwe skorzystanie z naszego grilla z nasza obsługą i z własnym „wsadem”.  
 

Można zamówić też do nas pizzę (warunki do negocjacji) 
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TEMATYCZNY PAKIET DEKORACYJNY 
 

 
     

Oferujemy tematyczne przystrojenie Sali: 

• Balony z helem, które mają poprzyczepiane wstążki i pływają sobie po całej sali w trakcie 
imprezy. Kolory do wyboru. 

• Girlandy (flagi) okolicznościowe 
• Serwetki okolicznościowe 

• Confetti okolicznościowe 

• Duże napompowane cyfry lub litery (do robienia sobie przy nich zdjęć!) 
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FOTOGRAF 
 

    

 
Namawiamy Was do zatrudnienia naszego fotografa. Zdjęcia z imprezy to wspaniała pamiątka. A 

ich jakość, szczególnie po profesjonalnej obróbce jest o niebo lepsza, niż tych cykanych z 

telefonów. 
 

Jeżeli zatrudnisz fotografa na minimalne możliwe 2 godziny, to może się to odbyć w dwóch 
trybach. My nazywamy je „ścianka”, lub „wokół tortu”. 

 
„Ścianka” jest wtedy, gdy fotograf przychodzi na początek imprezy. Wtedy robi zdjęcia (często 
pozowane), gdy rozmawiacie. Często są to zdjęcia z solenizantem/jubilatem. Mamy w knajpce 

specjalne miejsce, z odpowiednim tłem, do robienia takich zdjęć (stąd nazwa „ścianka”). Fotograf 
kończy sesję zwykle zdjęciem „grupowym” i potem wychodzi. 

 
„Wokół tortu” jest wtedy, gdy fotograf przychodzi później, około godziny przed tortem. Wtedy robi 

głównie zdjęcia gdy tańczycie. Potem robi zdjęcia w czasie tortu, śpiewania „sto lat”, czy składania 
życzeń. Kończy to zwykle także zdjęciem „grupowym” i potem wychodzi. 

 

Zdjęcia otrzymujecie po kilku dniach, po obróbce. W postaci plików do ściągnięcia. Możemy wam 
także zaoferować (za dodatkową opłatą) zdjęcia na płycie DVD, album z wybranymi zdjęciami lub 

pojedyncze odbitki (np. w prezencie dla gości). 
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WARUNKI REZERWACJI LOKALI 

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT 
 

Procedura rezerwacji lokalu: 

1. Wstępna rezerwacja (bez zadatku), możliwa jest czasami przez telefon lub osobiście, ale po 
wcześniejszych ustaleniach. 

2. Wstępna rezerwacja staje się rezerwacją właściwą po zapłaceniu „opłaty rezerwacyjnej” 
(przelewem na nasze konto lub gotówką w barze). Opłata rezerwacyjna jest traktowana jako 

zadatek i rozliczana tylko w sytuacji, gdy impreza dojdzie do skutku. W przypadku, gdy 
impreza nie dojdzie do skutku, opłata rezerwacyjna nie jest zwracana. 

3. W momencie wnoszenia opłaty rezerwacyjnej pełny zakres imprezy nie musi być 

znany. Możesz zarezerwować lokal już teraz, a szczegóły dogadać dużo później. 
Ilość osób uczestniczących w imprezie i dokładny zakres naszych usług określamy 

na 10 dni przed imprezą. 
4. Do rozliczeń obowiązuje oferta z dnia rezerwacji lokalu przy pomocy zadatku! 

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od daty jej pobrania. Później 
obowiązuje oferta bieżąca. (czyli jeżeli chcesz mieć pewność cen  - zarezerwuj 
lokal płacąc zadatek) 

5. Imprezę rozliczamy przed jej rozpoczęciem, przynajmniej w części, która jest możliwa do 
dokładnego skosztorysowania. Opłatę po odjęciu opłaty rezerwacyjnej z punktu 2. oraz 

ewentualnych zaliczek płaconych później przyjmujemy przelewem lub gotówką zawsze przed 
rozpoczęciem imprezy. 

6. Inne rozliczenia imprezy (dodatkowe, nieplanowane pierwotnie godziny, dodatkowe zakupy 
żetonów, dopłata z powodu większej ilości gości niż pierwotnie planowano) są dokonywane 
w trakcie lub najpóźniej bezpośrednio po zakończeniu imprezy, ale przed wyjściem 

organizatora gotówką. 
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WZÓR UMOWY 
W dniu ………………………… w Warszawie pomiędzy: firmą JORAF Łukasz Marks, 01-934 Warszawa, Księżycowa 

58/97, NIP 118-062-64-33 reprezentowaną przez Łukasza Marksa zwaną dalej „JORAF” i …………………….………… 

numer PESEL …………………………….. zwaną dalej „Organizatorem” zawarto umowę następującej treści:  

1. JORAF zobowiązuje się do udostepnienia baru  

„Przystanek Młociny” położonego w Warszawie przy ul. Żubrowej 17  
*„Przystanek Wisła” położonego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 2  
na imprezę dla …… osób w terminie od godziny …………. dnia ………………. do godziny ………… dnia 

………………….. JORAF udostępnia lokal od ……….. Organizator, lub osoba przez niego upoważniona, 
zobowiązuje się do przybycia najpóźniej o godzinie ………. 

2. JORAF zobowiązuje się do udostępnienia baru w kolejnych godzinach pod warunkiem uiszczenia przez 
Organizatora z góry opłaty w wysokości ……………….. zł za każdą rozpoczętą godzinę. W momencie 
zakończenia imprezy JORAF wyłączy muzykę, zapali światło i przestanie serwować alkohol z baru. 

Organizator wraz z gośćmi zobowiązują się opuścić bar najpóźniej 30 minut po zakończeniu 
imprezy. Nieopuszczenie baru 30 minut po zakończeniu imprezy oznacza automatyczne 
przedłużenie imprezy o godzinę i pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty. 

3. Strony ustalają, że dokładna ilość osób obecnych na imprezie oraz zakres usług JORAFa zostaną 
określone najpóźniej jeden tydzień przed imprezą. Wtedy też, o ile okaże się to konieczne, zostanie 
podpisany aneks do niniejszej umowy określający tę ilość osób i zakres usług. Ilość osób określona 

wtedy w umowie nie będzie mogła być niższa niż …., a godzina rozpoczęcia imprezy nie będzie 
mogła być wcześniejsza niż ………………. .  

4. Jeżeli ilości osób, które faktycznie uczestniczyły w imprezie, będzie większa niż ilość osób 

określona w par. 1, to Organizator zapłaci JORAFowi za każdą dodatkową osobę …… zł. (zgodnie z 
kalkulacją w załączniku) 

5. Podstawą do rozliczeń jest i będzie oferta ………………………………...  

6. Zapłatę za całość usług JORAF otrzyma 1 tydzień przed rozpoczęciem imprezy. Szczegółowa kalkulacja jest 
poniżej. 

7. JORAF zobowiązuje się do zapewnienia sprawnej obsługi i bezpieczeństwa gości, oraz zapewnienia czystości na 
sali i w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas trwania imprezy.  

8. Organizator zobowiązuje się uczestniczyć cały czas w imprezie. W przypadku konieczności 

opuszczenia imprezy przez Organizatora lub w przypadku, gdy poprosi o to JORAF (np. w związku z 
możliwym nadużyciem alkoholu przez Organizatora), Organizator, w porozumieniu z JORAFem, 
wyznaczy inną pełnoletnią osobę, która przejmie jego prawa i obowiązki. Niewyznaczenie takiej 

osoby skutkuje zakończeniem imprezy. 
9. Impreza jest „Imprezą Zamkniętą”. Biorą w niej udział tylko osoby zaakceptowane przez Organizatora. 
10. JORAF zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na imprezę oraz usunięcia z imprezy osoby, której stan lub 

zachowanie mogłoby zakłócić przebieg imprezy. Dotyczy to w szczególności osób nietrzeźwych, odurzonych lub 
zachowujących się agresywnie. O każdym takim przypadku zostanie wcześniej poinformowany Organizator. 

11. Strony uzgodniły iż Organizator może przynieść na imprezę: własne jedzenie zimne, własny tort, własne 

zimne picie i własny alkohol. Ze swej strony JORAF zapewni warunki niezbędne do ich przechowywania i 
serwować je będzie na życzenie Organizatora w trakcie przyjęcia. 

12. Alkohol, jedzenie i picie przyniesione przez Organizatora lub innych uczestników imprezy (np. prezenty) zostaną 

zgłoszone JORAFowi i niezwłocznie po przyniesieniu przekazane do baru. Wszystkie produkty żywnościowe 
oraz napoje pozostałe po zakończeniu imprezy, które zostały przyniesione przez Organizatora lub przez niego 

zakupione, zostaną mu przekazane po imprezie.  
13. Organizator zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w lokalu w czasie imprezy.  
14. JORAF zapewni możliwość podłączenia komputera do sprzętu grającego.  

*JORAF zapewni usługi DJ’a na całej imprezie. 
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
16. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

JORAF Organizator 

……………………………………… ……………………………………  

mailto:Imprezy@PrzystanekMlociny.pl


Nocne imprezy zamknięte w Przystanku Impreza – „Domówki poza domem””  

Ważne od 22.01.2020 (nie dotyczy: imprez dziennych, niedzielnych, 18tek młodzieżowych oraz firmówek) 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
tel +48 577 247 169, Imprezy@PrzystanekMlociny.pl Strona 34 

WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY 
KALKULACJA 

Wynajem  ……. zł 
DJ 1200 zł 
Obsługa grilla 300 zł 

Usługi open baru (30 os x 60 zł)  1800 zł 
Otwarty stół (30 os x 50 zł)  1500 zł 
Obiad (30 os x 59 zł)  1770 zł 

Grill (30 os x 25 zł) 750 zł 
Garnki 800 zł 
Pakiet dekoracyjny 500 zł 

RAZEM  ……. zł 
Zapłacony zadatek 1000 zł 

Do zapłaty przed imprezą ……. zł 
SPECYFIKACJA OPEN BARU 

„Open bar” zawiera:  

• kawę i herbatę – w tym herbaty czarne i smakowe, kawy z mlekiem i bez,  

• napoje zimne – coca-colę, colę zero, sok pomarańczowy, jabłkowy, wodę z gazem i bez, sprite’a, tonic  
• piwa –dowolne butelkowe, także z sokiem; 

• wina – czerwone, białe wytrawne, białe półsłodkie, prosecco, wino musujące na toast;  

• wódkę czystą – Wyborową i Luksusową  
• wódkę kolorową - Wiśniówka, Żołądkowa Gorzka, Cytrynówka lubelska,  

• Gin,  
• Rum,  

• whisky – Grants 

• drinki (także w wersji bezalkoholowej) 
o Mojito (rum, woda gazowana, mięta, cukier brązowy, limonka)  
o Pinacolada (rum, kokos, mleko, sok ananasowy),  
o Green Frog (wódka, blue curacao, cytrynka, sok pomarańczowy)  

o Sex on the Beach (wódka, brzoskwinia, sok pomarańczowy, sok żurawinowy)  
o Blue Lagoon (wódka, blue curacao, cytrynka, sprite),  
o Watermelon Punch (wódka, arbuz, grenadina, sprite)  

o Melon kiss (wódka, sok ananasowy, melon, blue curacao),  
o Kamikaze (wódka, blue curacao, cytrynka) 
o Mad Dog (wódka, malinka, tabasco)  

SPECYFIKACJA OTWARTEGO STOŁU 

• kolorowe mini-kanapeczki z wędliną, łososiem, serem, pastami  
• mini koreczki z mozarellą i pomidorkiem oraz z szynką, kabanosem, serem i korniszonem/oliwką 

• tortille (wrapy) z szynką, kurczakiem wędzonym, łososiem, serkiem, szpinakiem, papryką 
• sałatkę grecką,  

• smalec z pieczywem i ogórkiem 

• hummus 
• jajko w majonezie 

• śledziki 
• pogryzacze (czipsy, nachosy, paluszki, orzeszki) 

• grill (karkówka, kiełabasa, kaszanka, kurczaki, warzywa, ziemniaki), 
Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej składników otwartego stołu kończy się - dokładamy. 

USTALENIA DODATKOWE 

Impreza w ustawieniu „domówka” z fotelami i sofami 
Barmani mają mieć różowe muszki 
Przed wejściem czerwony dywan 

JORAF przygotuje toast na wejściu (impreza niespodzianka) 
 
JORAF Organizator 

……………………………………… ……………………………………  
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NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ! 
 

Nie czekaj, aż ktoś zajmie Twój termin! 
 

Pamiętaj, że możesz zarezerwować miejsce już dziś, a szczegóły 
omówić dopiero 10 dni przed imprezą! 

 
Rezerwuj, przyjeżdżaj, grymaś ( w końcu to Twoja impreza! ;-) ), 

a potem baw się wspaniale. 
 

Teraz Twój ruch! 
Czekamy na Ciebie! 
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