Atut NR Sp.zo.o.
Al. Jana Pawła II 11
Gdynia 81-345

OFERTA ORGANIZACJI IMPREZY ZAMKNIĘTEJ/ FIRMOWEJ
Proponujemy Państwu organizację imprezy firmowej w jednym z naszych lokali: Kluborestauracji JEDZ PIJ TAŃCZ. Lokal znajdują się w samym centrum Gdyni, na Skwerze Kościuszki.

JEDZ PIJ TAŃCZ jest restauracją dla
osób chcących dobrze zjeść, poczuć
niezobowiązującą atmosferę,
odpocząć. Jedz Pij Tańcz jest barem,
gdzie napijemy się drinka, kupimy
butelkę wina, porozmawiamy z
przyjaciółmi, pośmiejemy się. Jedz Pij
Tańcz jest też swego rodzaju klubem
w którym wieczorami za dekami stają
Dj'e z całej Polski prezentując rasową
muzykę house. Nie zapominamy
również o koncertach trójmiejskich
muzyków.

Ogólne informacje:
Data: ………………………….
Wynajem lokalu na wyłączność w godz.20:00-03:00
Liczba uczestników –max do 100 osób
Obsługa barmańsko-kelnerska
Nagłośnienie i oświetlenie (podstawowe)
Ochrona

PROPOZYCJA MENU:
Kolacja serwowane:
Zupa: krem z pomidorów z łezką śmietany
Danie główne: polędwiczka wieprzowa w sosie
śliwkowym w towarzystwie ziemniaczków
pieczonych i bukietu sałat

Menu bufetowe:
Zakąski zimne (podane w formie bufetu
szwedzkiego):
deski serów i wędlin (4 rodzaje serów, 4 rodzaje
wędlin, marynaty: oliwki, suszone pomidory,
karczochy)
focaccia z oliwkami i rozmarynem
roladki naleśnikowe z kremowym serkiem i łososiem
wędzonym
koreczki z mozzarellą i pomidorkami koktajlowymi
daktyle nadziewane kozim serem w otulinie bekonu
pasta z wątróbki serwowana na słonych krakersach
roladka drobiowa nadziewana pieczarkami
pierś z indyka nadziewana szpinakiem i serem gorgonzola
Sałatki (podane w formie bufetu szwedzkiego):
sałatka z grillowanym kurczakiem w musztardowym dressingu

Zupa (serwowana po północy):
barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym
Deser (podany w formie bufetu szwedzkiego):
- panna cotta z sosem wiśniowym
- włoski deser tiramisu w pucharku
- mus z białej czekolady z malinami
Cena powyższego menu wraz z:
- wynajmem lokalu na wyłączność
- obsługą barmańsko-kelnerską
- ochroną
- dekoracją stołów
wynosi 100,00zł netto/od osoby (dotyczy weekendu: piątku lub soboty) lub 85,00zł netto/ od
osoby (dotyczy dni tygodnia: od niedzieli do czwartku)
Propozycja cen alkoholi i napoi:
1) Pakiet alkoholi i napoi:
- 25 x butelka wódki Żubrówka Biała 0,5l *
- 60l napoi bezalkoholowych (do wyboru: coca-cola, fanta, sprite, tonic, soki hortex,
woda)
- kawa i herbata bez ograniczeń
*istnieje możliwość wymiany butelki wódki Żubrówka Biała 0,5l na butelkę wina
Domodo Amabille 0,75l białe/czerwone lub na 4l piwa beczkowego Okocim
Cena pakietu: 3100,00zł netto

2) Open Bar (czas trwania do 8h) na produkty:
wódka Żubrówka Biała
piwo beczkowe Okocim
wino domowe Faustino
Cena: 70zł netto/osoba
Open Bar (czas trwania do 8h) na
produkty:
wódka Żubrówka Biała
piwo beczkowe Okocim
wino domowe Faustino
whisky Ballantine’s
rum Havana Club Anejo 3 Anos
Rum
Cena: 130zł netto/osoba
Open Bar na napoje bezalkoholowe (do wyboru: coca-cola, fanta, sprite, tonic, soki
hortex, woda)
cena: 20zł netto/osoba
Open Bar na napoje gorące: kawę i herbatę
cena: 10zł netto/osoba

Oferta nie zawiera obsługi prezentera muzycznego/ DJa
Koszt 700zł – 1000zł netto

KONTAKT:
Dorota Richert
Manager ds. Sprzedaży
Tel. +48 500 118 897
e-mail: drichert@atutnr.pl

