OFERTA DLA FIRM

KRĘGIELNIA CARAMBA
KARPACKIE CENTRUM HANDLOWE
BIELSKO-BIAŁA, ul. FILOMATÓW 6

TEL. 660

390 896

ww.kregielniacaramba.pl
e-mail: biuro@kregielniacaramba.pl

KRĘGIELNIA CARAMBA to jedyne tego typu centrum rozrywki w Bielsku-Białej, które dzięki
wielu dostępnym atrakcjom i usługom zapewnia doskonałą zabawę oraz formę integracji w
ramach imprezy firmowej.
POSIADAMY:
 3 tory bowlingowe
 3 stoły do gry w bilard, piłkarzyki, cymbergaj, dart
 bar
 catering z Coffee Bistro podczas imprez
 możliwość wyświetlania prezentacji multimedialnej na wielkim ekranie
 bezpłatny duży parking dla Klientów
 możliwość organizacji imprezy tanecznej z DJ-em

ORGANIZUJEMY:
- imprezy firmowe dla grup od kilku do kilkudziesięciu osób (w tym możliwość rezerwacji
całego lokalu na wyłączność)
- imprezy okolicznościowe
- imprezy taneczne
- imprezy specjalne typu: Wigilie firmowe, Mikołajki, Dzień Dziecka i inne imprezy firmowe z
udziałem Państwa Klientów lub Pracowników
- turnieje
- imprezy z zamówieniem na catering w formie szwedzkiego stołu, ciepłe dania podawane w
małej sali
- sprzedaż voucherów podarunkowych na kręgle

NINIEJSZA OFERTA PRZEDSTAWIA JEDYNIE
WYBRANE POZYCJE Z MENU DOSTĘPNEGO
W LOKALU ORAZ NA STRONIE
www.kregielniacaramba.pl
NAPOJE I ALKOHOLE
>> Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic (dzbanek 1l)...............12zł
>> Sok Hortex (różne smaki dzbanek 1l).....................................12zł
>> Woda niegazowana (dzbanek 1l).............................................8zł
>> Piwo lane Żywiec (0,5l).............................................................7zł
>> Wyborowa (0,5l).....................................................................50zł
>> Bols (0,5l)................................................................................50zł
>> Finlandia (0,7l)........................................................................80zł
>> Absolut (0,7l)..........................................................................80zł
>> Wino butelka (czerwone/białe, wytrawne/półwytrawne)......40zł

WYGODNE I PRZEJRZYSTE ROZLICZANIE ZAMÓWIEŃ
>> OPEN BAR – otwarty rachunek z możliwością ustanowienia limitu kwotowego.
Wszystkie zamówienia trafiają na jeden rachunek. Identyfikacja zamawiającego odbywa się na
podstawie wcześniej ustalonego hasła.
>> KUPONY KWOTOWE – kupony z nadrukowanymi kwadratami oznaczonymi symbolem „1zł”.
Każdy uczestnik otrzymuje kupon o ustalonej wcześniej wartości (np. 40zł). Przyjmując zamówienie
od uczestnika, obsługa odkreśla z kuponu odpowiednią wartość i zapisuje ją na rachunku
przydzielonym firmie.
>> KUPONY PRODUKTOWE – kupony z oznaczonymi produktami, które mogą być zamawiane.
Każdy uczestnik otrzymuje w recepcji kupon, który upoważnia go do zamówienia w barze produktów,
które zostały wcześniej ustalone przez Zamawiającego (np. 2 piwa). Przyjmując zamówienia od
uczestnika, obsługa odkreśla z kuponu odpowiednią pozycję i zapisuje ją na rachunku przydzielonym
firmie.

ROZLICZENIE ZA WYNAJEM TORÓW, JAK I ZA ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE W BARZE,
ODBYWA SIĘ W PO ZAKOŃCZENIU IMPREZY.

OFERTA MENU

Zestaw I – 35zł/os.
Rosół
Panierowana pierś z kurczaka
Frytki
Surówka

ZAMÓWIENIE DAŃ I PRZEKĄSEK
NALEŻY SKŁADAĆ NAJPÓŹNIEJ 4 DNI
PRZED PLANOWANĄ IMPREZĄ
Zestaw III – 35zł/os.
Żurek z jajkiem
Kotlet schabowy
Ziemniaki
Kapusta zasmażana

Zestaw II – 35zł/os.
Kwaśnica
Rolada wieprzowa
Kluski śląskie
Czerwona kapusta

Zestaw IV – 35zł/os.
Zupa pomidorowa
Panierowany dorsz
Frytki
Surówka

ZIMNA PŁYTA
Wariant I – 250zł (zestaw na 10 os.)
Deska serów
Deska wędlin
Tymbaliki
Sałatka a'la grecka

CIASTO – 5zł/kawałek
 malinowa chmurka
 sernik
 jabłecznik
 czekoladowe z porzeczką
 nugatowe

Wariant II – 350zł (zestaw na 10 os.)
Deska serów
Deska wędlin
Tymbaliki
Sałatka a'la grecka
Schab nadziewany śliwkami
Faszerowana pieczeń rzymska
SŁONE PRZEKĄSKI
 chipsy Lay's 225g - 8zł
 prażynki – 5zł
 chipsy chipsletten – 5zł
 orzeszki ziemne – 8zł
 paluszki – 2zł

ZASADY REZERWACJI IMPREZY FIRMOWEJ drogą mailową – prosimy o podanie
następujących informacji:
1. Preferowany termin rezerwacji, który w przypadku dostępności zostanie wstępnie
zarezerwowany (z obowiązkiem mailowego potwierdzenia do 3 dni roboczych lub
innym wskazanym terminie),
2. Preferowana godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania (w tym rezerwacji torów
do gry w kręgle w godz. od/do),
3. Pełna nazwa firmy
4. Przewidywana liczba osób biorących udział w imprezie firmowej
5. Preferowana forma płatności (gotówką, kartą, przelewem),
6. Budżet (opcjonalnie)
7. Kontakt do organizatora (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)
FAKTUROWANIE: faktura VAT wystawiana po zakończeniu spotkania
Możliwość płatności gotówką, kartą (Visa, MasterCard, Maestro), przelewem z odroczeniem
7 dni.
KONTAKT – KRĘGIELNIA CARAMBA:
Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją eventu firmowego w KRĘGIELNI CARAMBA
prosimy o przesłanie zapytania na adres biuro@kregielniacaramba.pl
Kontakt telefoniczny: 660 390

896.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

