
   SZKOLENIA  I  KONFERENCJE
Oferujemy Państwu wynajęcie sali  konferencyjno-szkoleniowej. Sala wyposażona 
jest w projektor multimedialny, elektronicznie wysuwany ekran, tablicę flipchart,

profesjonalne nagłośnienie, mikrofon,  dostęp do Wi-Fi oraz  dostęp do światła dziennego.

Sala o powierzchni 60 m2  może pomieścić do 65 osób.

Organizujemy konferencje, spotkania, zjazdy organizacyjne, pokazy oraz prezentacje.

WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ (ceny brutto)

Do 4 godzin 600,00 zł
Każda następna rozpoczęta godzina 100,00 zł

WYPOSAŻENIE

Ekran do wyświetlenia w cenie 

Projektor multimedialny
Do 4 godzin 150,00 zł

Od 4 godzin do 8 godzin 190,00 zł

Tablica flipchart (papier oraz pisaki) 100,00 zł
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PRZERWY KAWOWE (ceny brutto – bufet jednorazowy, do 4 godzin)

ZESTAW I – 16,00 zł/os.

 woda z cytryną
 kawa, herbata

ZESTAW II – 20,00 zł/os.

 woda z cytryną
 kawa, herbata
 ciastka kruche

ZESTAW III – 25,00 zł/os.

 woda  z cytryną
 kawa, herbata,

 ciastka kruche, cukierki,
 słone paluszki.

ZESTAW IV – 45,00 zł/os.

 woda  z cytryną, sok owocowy
 kawa, herbata,

 kanapeczki - 3szt/os
 ciastka kruche, cukierki,

 słone paluszki
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ZESTAWY OBIADOWE (ceny brutto)

ZESTAW I- 54,00 zł
Zupa pieczarkowa

Tradycyjny kotlet schabowy, podawany z ziemniakami oraz zestawem surówek
Sok, woda – 200 ml/os.

ZESTAW II- 75,00 zł
Krem z pomidorów z dodatkiem groszka ptysiowego

Roladka z kurczaka faszerowana serem, pieczarkami oraz papryką, z dodatkiem sosu
czosnkowego, podawana z ziemniakami oraz zestawem surówek

oraz zestawem surówek
Pucharek lodów z bitą śmietaną

Sok, woda- 200ml/os.

ZESTAW III- 77,00 zł

Barszcz ukraiński
Filet z kurczaka w sosie śmietanowo- pieczarkowym, podawany z ziemniakami oraz

zestawem surówek
Sernik babuni z lodami oraz bitą śmietaną

Sok, woda- 200 ml/os.

ZESTAW IV- 80,00 zł

Zupa gulaszowa lub żurek
Roladka wieprzowa w sosie myśliwskim, podana z ziemniakami oraz zestawem surówek

Szarlotka z lodami oraz bitą śmietaną.
Sok, woda- 200ml/os.
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