Przerwa to nie tylko miejsce w którym możecie zorganizować swoje spotkanie, to także
miejsce które proponuje Wam szereg dodatkowych usług, dzięki którym Wasze wydarzenie
może być jeszcze lepsze. Sprawdźcie co dla Was przygotowaliśmy!

LEMONIADA BAR – domowe lemoniady w różnych smakach.
Serwujemy je w słojach z kranikiem, a Goście piją je w
klasycznych Śmietanówkach z kolorowymi słomkami.
Zapytaj o aktualne smaki, bo przygotowujemy je z owoców
sezonowych. Cena 20 zł /os do 5 h

PROSSECO BAR – serwujemy w nim wszystkie dodatki, które
wzbogacają smak tego ulubionego przez wszystkich
lekkiego wina! W barze znajdziecie świeże sezonowe owoce,
limonki, brzoskwinie i wiele soków i syropów. Do baru
prosecco możesz zakupić wino w naszym zaprzyjaźnionym
sklepie z winami „Len i Wino” w promocyjnej cenie 30 zł/0,7
Cena: 10 zł /os do 5 h

BARMAN – bar z profesjonalnym barmanem i doskonałymi
koktajlami! Na barze zapewniamy, wszystkie niezbędne soki,
owoce, dodatki, ozdoby, a także odpowiednio dobrane szkło
i lód. Cena: 40 zł/os do 5 h

DJ – profesjonalne nagłośnienie, kolorowe światła, świetnie
dobrana muzyka i energiczny prowadzący! To przepis na udaną
imprezę! Cena: 1500 zł do 5 h

STYLOWA IMPREZA - Marzy się Wam specjalna aranżacja sali?
Chcielibyście aby Wasza impreza miała motyw przewodni?
Gatsby Party, Boho, PRL, a może impreza w stylu Hawajskim?
Zajmiemy się aranżacją sali i naszych bufetów, wystarczy jeśli
tylko powiecie nam jak wyobrażacie sobie swoją imprezę.
Cena: 20 zł/ os

PIEC DO PIZZY – prawdziwy piec opalany drewnem.
Pieczemy w nim pizzę na cienkim cieście! Jej smak jest wprost
doskonały, a proces robienia i wypiekania pizzy przy Gościach
jest zawsze dużą atrakcją na naszych imprezach. Cena: 1000 zł
/ 10 osób, każda kolejna osoba 25 zł

WARSZTATY Z PIZZY – idealna atrakcja na imprezę, ale nie tylko
dla dzieci! Warsztaty to świetna radość dla najmłodszych, ale
również dla dorosłych. Wyrabianie placka, przygotowanie go
do wypieku i najtrudniejsze… umieszczenie go w piecu! Na
szczęście wszystko pod czujnym okiem pizzaiolo, gwarantuje
udaną zabawę! Cena 1000 zł / 10 osób, każda kolejna osoba
50 zł

