It’s Prosecco o’Clock van

O VANIE
Witamy Was w naszym świecie pełnym Prosecco!
Z miłą chęcią przyniesiemy go ze sobą na Waszą imprezę!
A dokładniej: nasz miętowy mały Vanik, zatankowany do pełna
tym pysznym złotym trunkiem! Gwarantujemy, że zrobi
niezapomniane wrażenie na Was, oraz Waszych gościach.
Jest to niebanalna atrakcja na przyjęcia! Jego zalety?:

1. Jest mały, zmieści się wszędzie i wjeżdża do pomieszczeń! Również
dojeżdża w każdy zakątek Polski, kilometry mu niestraszne!
2. Jest fotogeniczny i pozwala ze sobą robić zdjęcia - kocha to, zdecydowanie.
3. Przyjechał prosto z Włoch i z jego kranów leje się pyszne włoskie musujące
winko, a krany ma aż 2 - co daje możliwość serwowania dwóch keg na raz.
4. Właściwie jak będziecie mieli ochotę na piwko, czy winko spokojne, również
nie ma problemu !
I 5. Co najważniejsze - łączy ludzi i powoduje uśmiech na twarzach 💛 !

CO SERWUJEMY
Frizzante Glera
Nasz główny bohater, delikatnie musujący, złoty
trunek. Świeży i aromatyczny smak.
- 100 % szczepu Glera
- pochodzenie: środkowa oraz północna część
Włoch

Wino czerwone Primitivo Wino białe Pinot Grigio
Wytrawne, z
wyczuwalną nutą
śliwki i porzeczki.

Wytrawne, owocowy
smak.

Piwo
Napisz do nas, a
damy znać jakie
piwka serwujemy.

Wszystkie alkohole powyżej z wyjątkiem piwa serwujemy w 20l kegach.

PAKIET CLASSICO

Nasz podstawowy pakiet, na którym bazuje każde skomponowane zamówienie.

20 litrowy keg wina musującego Frizzante Glera (możliwość
zamiany na inny trunek).
ZAPASOWY 20 litrowy keg wina musującego Frizzante Glera, z
mozliwoscia zakupienia na miejscu przyjęcia.

5h obecności 2 osobowej ekipy na przyjęciu.

Dowolne oświetlenie vana (kolorowe ledy).

Strefa relaksu - leżaczki i pufy wraz ze stoliczkami.
Dojazd do 70 km od Krakowa w cenie (powyżej 70 km 1,5 zł/1km)
Zmodyfikuj ten pakiet samodzielnie dodając do niego
pyszne i ciekawe dodatki! Wybierz swoje ulubione.

KIELISZKI
Ważna sprawa, by w czymś to Prosecco podawać! A więc dla Was mamy dwie opcje:
160 sztuk plastikowych kieliszków
135 sztuk szklanych kieliszków:
100 szklanych kieliszków (210 ml) - około 100 sztuk/1 keg
35 szklanych kieliszków do drinków (300ml)

DOBIERZ DODATKOWE OPCJE
DRINK BAR - 5 popularnych drinków na bazie Prosecco:
- Aperol Spritz, Bellini, Hugo, Rose-ecco, Mimosa oraz 1 wybrany owoc do
serwowania z samym winem. Opisy drinków niżej, na karcie „Drink Bar”

STACJA APEROL SPRITZ -coś dla fanów tego popularnego drineczka. Do wyboru
2/4 butelek Aperolu wraz z potrzebnymi dodatkami, do stworzenia tego drinka w
cenach:
KOLEJNY KEG FRIZZANTE/WINA/PIWA - mamy dwa krany, możemy serwować
2 kegi jednocześnie! Do wyboru: Frizzante, białe wino, czerwone wino , piwo

KOSZYK PIWA - oferujemy również kosz butelkowanego piwa

DODATKOWA GODZINA PRACY PROSECCO VANA
PAKIET POLAROID - weźmiemy ze sobą naszego miętowego instaxa,
porobimy Wam pamiątkowe foty, świeżutkie, cieplutkie prosto do Waszych
rąk - 20 lub 40 sztuk

*do każdego dodatkowego kegu, należy doliczyć 130 zł za komplet plastikowych kieliszków. Dotyczy usług
wykonywanych na plastikowych naczyniach.

EKSTRA DODATKI

wata cukrowa
jadalny brokat
owoce sezonowe świeże - cena uzależniona od ilości i rodzaju
syrop smakowy:
syropy: hibiskus, pomarańczowy szprycer, poziomka, porzeczka, liczi,
malina, morela - (butelka + pasujący owoc/dodatek)
pureé: marakuja, mango, truskawka - (butelka + pasujący
owoc/dodatek)
opcje bezalkoholowe:
• Prosecco bezalkoholowe
• szampan owocowy dla dzieci (i nie tylko)
• lemoniada 5l (cytryna, cytryna-mięta, arbuz, czarny bez, passion fruit,
mohito, orange Spritz)

DRINK BAR
APEROL SPRITZ - wakacyjny włoski drink, cieszący się ogromną
popularnością. Świeży, soczysty, słodko-gorzki smak. Serwowany w
proporcjach 3:2:1 (Prosecco, Aperol, woda gazowana) wraz z
plastrem pomarańczy.
BELLINI - Brzoskwiniowa słodycz. Jeden z faworytów.
Jego skład: Prosecco + purée z brzoskwini.

HUGO - smakuje wiosną, słodki i orzeźwiajacy. Również
serwowany w proporcjach 3:2:1 (Prosecco, syrop z kwiatu bzu,
woda gazowana) z dodatkiem plasterka limonki i świeżej mięty.
ROSE-ECCO - Prosecco z syropem różanym. Wymyślony przez
brytyjską modelkę i pisarkę Sophie Dahl. Różany syrop,
przełamuje wytrawny smak Prosecco, nadając mu słodki posmak.

MIMOSA - Nic prostszego jak Prosecco + sok pomarańczowy.
Wraz z naszym uprzednio schłodzonym, złotym trunkiem,
prosto z kija, smakuje rewelacyjnie.
OWOCE - do naszego drink baru wrzucamy Wam wybrany owoc:
borówki, maliny, truskawki, jeżyny, jagody, w zależności od
dostępności.

Mamy dla Was neony
do wypożyczenia:
1.”dziś i na zawsze„
wymiary:
• szerokość: 140cm
• wysokość: 40 cm
barwa: neutralna

2. „Happily ever After”
wymiary:
• szerokość: 120 cm
• wysokość: 80 cm
barwa: neutralna
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