open bar 1
Wino białe / White Wine
Artisan, Chardonnay (Australia)
Wino czerwone / Red wine
Artisan, Shiraz Cabernet (Australia)
Piwo / Beer
Kasztelan
niepasteryzowany / unpasteurized

Napoje / Soft drinks
Coca-cola, fanta,
Sprite, tonic,
nestea lemon & peach

Cena od osoby do 4 godzin 49 zł +23% VAT / do 6 godzin 59 zł +23%VAT
Price per person up to 4 hours 49 +23% VAT/ up to 6 hours 59 zł + 23% VAT

open bar 2
Wino białe / White Wine
Artisan, Chardonnay (Australia)
Wino czerwone / Red wine
Artisan, Shiraz Cabernet (Australia)
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Piwo / Beer
Kasztelan
niepasteryzowany / unpasteurized

Wódka
Wódka Wyborowa
Żubrówka
Żołądkowa Gorzka
Napoje / Soft drinks
coca cola, fanta,
sprite, tonic,
nestea lemon & peach
Cena od osoby do 4 godzin 59 zł +23% VAT / do 6 godzin 74 zł +23%VAT
Price per person up to 4 hours 59 +23% VAT/ up to 6 hours 74 zł + 23% VAT

open bar 3
Wino białe / White Wine
Artisan, Chardonnay (Australia)
Wino czerwone / Red wine
Artisan, Shiraz Cabernet (Australia)
Piwo / Beer
Kasztelan
niepasteryzowany / unpasteurized

Wódka
Wódka Wyborowa
Żubrówka
Żołądkowa Gorzka
Whisky
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Ballantines
Gin
Seagrams
Rum
Havana Club Bianco
Tequila
Casco Viejo
Vermouth
Martini / Campari
Napoje / Soft drinks
coca cola, fanta,
sprite, tonic,
nestea lemon & peach
Cena od osoby do 4 godzin 69 zł +23% VAT / do 6 godzin 89 zł +23%VAT
Price per person up to 4 hours 69 +23% VAT/ up to 6 hours 89 zł + 23% VAT

Szanowni Państwo,
Po przekroczeniu czasu trwania open baru, napoje będą liczone wg konsumpcji po cenach z karty.
After open bar time limit has expired beverages will be charge according to consumption.
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Podane kwoty są cenami brutto i zawierają właściwy podatek VAT.

•

Do ogólnego rachunku należy doliczyć 10% serwisu.

•

Wszelkie dodatkowe zamówienia, których nie zawiera powyższa oferta będą doliczane do
ogólnego rachunku.
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•

Jeżeli w dniu spotkania potwierdzona wcześniej (min. 3 dni przed przyjęciem) liczba osób
ulegnie zmianie na mniejszą, klient zostanie obciążony za uprzednio potwierdzoną liczbę
uczestników spotkania.

•

Natomiast, gdy ilość osób na imprezie będzie większa niż ustalona, za każdą dodatkową
osobę doliczamy kwotę wynikającą z ustalonej kalkulacji.

•

Warunkiem zorganizowania imprezy jest wcześniejsze złożenie rezerwacji oraz wpłacenie
zaliczki w wysokości 1000 zł.
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