BUSINESS & CONFERENCE 2019
Organizacja spotkania w Restauracji Jastny Dwór to










klimatyzowana sala konferencyjna 180 m2 – przestrzeń i komfort dla każdego
profesjonalna obsługa - kelnerska oraz techniczna
łatwy dojazd – ok. 4 min od obwodnicy, parking na ponad 100 pojazdów
elastyczność organizacji przestrzeni – indywidualne ustawienie do każdego spotkania
sala VIP – kameralne spotkania do 10 osób
przerwa kawowa – ekspres ciśnieniowy, wybór herbat, ciasteczka własnego wypieku, bufet
oferta menu – wykwintne dania z regionalnych produktów
reprezentacyjność – nowy budynek pełen awangardy
oszczędność - najwyższa jakość w konkurencyjnej cenie

Sale konferencyjne

Sala Konferencyjna (do 130 os.)
Sala VIP (do 10 os.)

do 2 godz.

do 6 godz.

powyżej 6 godz.

199 PLN
129 PLN

499 PLN
299 PLN

649 PLN
399 PLN

Wyposażenie
dostęp do Internetu, przedłużacze, sprzęt nagłaśniający, 2 mikrofony, flipchart,
artykuły piśmiennicze (kartki, długopisy, mazaki), ekran, projektor, wskaźnik laserowy, pilot

Układ
Maksymalna ilość miejsc w ustawieniu
szkolnym

konferencyjnym

teatralnym

VIP

70
-

70/90
-

130
-

10

Sala

Konferencyjna
VIP

Powyższa tabela przestawia jedynie przykładowe rozmieszczenie miejsc. Każde wydarzenie jest
rozpatrywane i opisywane indywidualnie.

Jastny Dwór Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 9a
83-050 Bąkowo
+48 530 706 607
kontakt@jastnydwor.pl

PRZERWY KAWOWE
DO 2 GODZ. / DO 6 GODZ. / POWYŻEJ 6 GODZ.
MINIMUM 10 OSÓB
1. Basic (18 / 25 / 29 PLN os.)





kawa z ekspresu ciśnieniowego (+ mleko, cukier)
selekcja herbat (+ cytryna, cukier)
woda gaz./niegaz.
3 rodzaje kruchych ciasteczek

2. Standard (26 / 34 / 40 PLN os.)







kawa z ekspresu ciśnieniowego (+ mleko, cukier)
selekcja herbat (+ cytryna, cukier)
woda gaz./niegaz.
sok pomarańcz/jabłko
świeże owoce
muffiny smakowe

3. Superior (34 / 45 / 52 PLN os.)









kawa z ekspresu ciśnieniowego (+ mleko, cukier)
selekcja herbat (+ cytryna, cukier)
woda gaz./niegaz.
sok pomarańcz/jabłko
coca-cola, sprite, fanta
świeże owoce filetowane
2 rodzaje ciastek francuskich
tartaletki

4. Polecamy dodatki do pakietów (os.)






croissant z szynką/serem 7 PLN
bruschetta 6 PLN
kanapka z szynką/serem 6 PLN
kanapka z łososiem 8 PLN
warzywa krojone z dipami 7 PLN

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również obiady serwowane lub w formie bufetu.
Celem ustalenia szczegółów lub zmian w powyższych pakietach, prosimy o kontakt.
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