Oferta imprezy wigilijnej dla firm 2020 r.
dostępna w restauracji lub cateringu

Nasza restauracja
Mamy do dyspozycji salę o przyjemnej aranżacji wnętrza. Sala wyposażona jest w
wygodne kanapy, a jej centralną część stanowi duży bar z alkoholami. Sale posiada

doskonałe nagłośnienie wraz z konsolą DJ, na której odbywają się słynne
„Bemowskie Befory”. Goście w czasie imprezy mogą korzystać z trzech dużych
ekranów telewizyjnych.
W zależności od wielkości wydarzenia, restauracja może zostać zamknięta dla Gości

z zewnątrz.

Menu propozycja nr 2

Menu propozycja nr 1

Menu propozycja nr 3

Przystawka:
 Chrupiące stripsy z kurczaka z sosami
 Domowe nachos z guacamole
 Sałatka Som Tam

Przystawka:
 Chrupiące stripsy z kurczaka z sosami
 Domowe nachos z guacamole
 Sałatka Som Tam

Przystawka:
 Szaszłyk Yaki Tori z marynowanym kurczakiem i
warzywami

Zupa:
 Zupa meksykańska

Zupa:
 Krem z kalafiora z chipsem z boczku, grzankami i
oliwą truflową

Zupa:
 Spicy Okinawa Tay z domowym makaronem i doradą

Danie główne
 Pierś z kurczaka z sosem miodowo- musztardowym,
wedges ziemniaczane, miks sałat
Deser
 Brownie
Napoje
 Kawa, herbata, woda, sok, napój gazowany

Danie główne
 Grillowany stek z polędwicy wołowej, warzywa
grillowane, wedges ziemniaczane
Deser
 Sernik Philadelphia ze słonym karmelem
Napoje
 Kawa, herbata, woda, sok, napój gazowany

Danie główne – sushi
 5 szt. philadelphia classic (łosoś, awokado, serek
philadelphia.)
 5 szt. california shrimp-white (krewetka, awokado,
serek philadelphia. kawior)
 8 szt. hosomaki awokado – kappa (awokado,ogórek

Deser
 Sernik Philadelphia ze słonym karmelem
Napoje
 Kawa, herbata, woda, sok, napój gazowany

Jest możliwość wykupienia open baru na wino lub wszystkie alkohole z obsługą barmana.

Cennik imprezy wigilijnej

Menu

Cena za osobę

 Menu propozycja nr 1

99 zł

 Menu propozycja nr 2

129 zł

 Menu propozycja nr 3

139 zł

Dodatkowa oferta na drinki serwowane przez Barmana w czasie
imprezy. 56 zł do wykorzystania na barze w czasie wieczoru, w
specjalnych cenach:






Prosecco
Aperol Spritz (aperol, prosecco, pomarańcza, woda gazowana)
Mojito (rum, mięta, cukier brązowy, limonka, woda gazowana)
Wódka sour (wódka, sweet, cytryna, białko)
Cuba Libre (rum, sok z limonki, limonka, cola)

Wszystkie wskazane ceny są kwotami brutto w złotych polskich i dotyczą opłaty za 1 uczestnika. Płatność kartą/gotówką w dniu imprezy lub przelew przed wydarzeniem. Zadatek 20 % zamówienia

10 zł
12 zł
12 zł
10 zł
12 zł

Pytania i Odpowiedzi
1. Czy w menu znajdują się dania wegetariańskie ?
Odp.: Tak, mamy ich kilka, ale możemy też zmienić menu, aby były dania wegańskie.
Dostosujemy się do Ciebie.
2. Czy jest możliwość serwowania na imprezie dań z karty menu restauracji?

Odp.: Tak, jeżeli jest to grupa do 12 osób. Przy większych grupach czas wydania dania
głównego każdemu z Gości może się znacząco wydłużać
3. Czy w czasie naszego wydarzenia będą goście restauracji / obce osoby?
Odp.: To zależy jak dużą grupą jesteście. Możemy też zamknąć całą restaurację jeśli jesteście
dużym zespołem lub macie takie życzenie.
4. Czy przy lokalu jest gdzie zaparkować ?
Odp.: Tak, jest parking 20 metrów od lokalu. Boczny wjazd na osiedle z parkometrami.
Atrakcyjna cena 6:00 do 20:00 – 1 zł/h , po 20:00 – 0,10 zł/h
5. Czy istnieje możliwość organizacji open bar na pełnej karcie menu ?
Odp.: Tak, należy uzgodnić z nami cenę , czas i zakres takiego menu.

Więcej o tym jak jest u Nas…

Kontakt z nami
Ul. Górczewska 224
Napisz do nas: biuro@soulset.pl
www.soulset.pl
Zadzwoń: 505-757-097

