KIAJÁNLÓ

Egyéni igények alapján borbárunk
kibérelhető 9:00 – 01:00 között
ÜZLETI REGGELIK • PARTNERTALÁLKOZÓK • ÜZLETI PREZENTÁCIÓK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK • SZÜLETÉSNAPOK • PRIVÁT RENDEZVÉNYEK
Valamint egyéb magán és céges rendezvények céljából egyaránt.

Káplár u. 19. (Káplár u. és Lövőház u. sarka, Millenáris középső bejárat)

+36 30 973 1042

borbar@kostolom.hu

kostolom-muhely.hu

Ajánlatunk
Egyedi, különleges prémiumbor és röviditalválaszték, ezen felül
bármilyen bort és italkülönlegességet igény szerint beszerzünk.
Prémium minőségű sonkák, szalámik, sajtok, olivabogyó, olivaolajválogatásunkból állítjuk össze a hidegtálakat.
Ezen felül saját kérés alapján is összeállítjuk az ételkínálatot.
Bármilyen ételérzékenység esetén tudunk külön készülni.
Húsáru: A sonkákat és egyéb húsárut az ország egyik legjobb
beszállítójától vásároljuk – A Sonkástól.
Sajtok: Különböző érlelésű sajtkülönlegességeinket kedvenc
hazai termelőinktől, többek között a Tekeresvölgyi Sajtműhelytől
szerezzük be.
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Olivakínálat: Olivaolajokat és olivabogyókat az Igazi Olivától,
országunk ismert olivaszakértőjétől
Péksütemények: Pékárut a Pékműhelyből, prémium pékségtől
vásároljuk, ahol kizárólag saját kovászból dolgoznak
Borválogatásunk olyan tételekből áll, mely fajtaválasztékban,
borászatok tekintetében és évjáratban is egyedülálló Budapesten.
Pálinkaválogatásunk a Pálinkafenegyerektől, Pach Gábor
pálinkamestertől érkezik. Champagne, pezsgő és buborékos
italválasztékunk is több mint 25 tételből áll.
Igény esetében karaoke-t is tudunk biztosítani, mikrofonnal és
profi berendezéssel.
Üzleti reggeli vagy ebéd: étel-ital biztosítása és ár kialakítása
egyedi igény alapján, megbeszélés szerint.
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Előre összeállított csomagajánlataink:
Céges rendezvények esetében a következő
csomagokat ajánljuk az esti órákra
HÉTFŐ – CSÜTÖRTÖKIG
18:00 – 01:00
190.000,- Ft + Áfa

PÉNTEK – VASÁRNAP
18:00 – 01:00
250.000,- Ft + Áfa

• Létszám: maximum 30 fő
pulthasználattal együtt.

• Létszám: maximum 30 fő
pulthasználattal együtt.

• Az összeg teljes egészében
lefogyasztható.

• Az összeg teljes egészében
lefogyasztható.

• 23:00 után minden megkezdett
óra 50.000,- Ft + Áfa, ami
lefogyasztható a borbárban a
rendezvény ideje alatt.

• 01:00 után minden megkezdett
óra 50.000,- Ft + Áfa, ami
lefogyasztható a borbárban a
rendezvény ideje alatt.

Italkínálat és Ételkínálat
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Üzleti reggeli ajánlatunk:
HÉTFŐ – CSÜTÖRTÖKIG
120.000,- Ft + Áfa
• Az összeg teljes egészében
lefogyasztható.
• A borbár felszereltsége
alkalmas üzleti prezentációk,
bemutatók tartására is.
• Wireless kapcsolat
nagyképernyős TV-vel.

Kínálat igény szerint:
• Kávé, tea, házi szörpök, 100%
narancslé
• Croissant, házi vaj, lekvárok
• Prémium péksütemények,
kovászolt félbarna kenyér
• Sonka, szalámi
• Termelői sajtválogatás
• - Olivabogyó, olivaolaj
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Zártkörű borkóstoló cégek,
nagyobb társaságok részére
Borkóstolók egyedi igények alapján: vállaljuk borsor
összeállításával, borkóstolóval a teljes körű lebonyolítást.
A borokat megrendelői elképzelés alapján válogatjuk
össze, szükség szerint szakmai borkóstolót is tartunk, vagy
szervezünk (pl. preferált borász meghívása. A határnak itt
csak a képzelet szab határt)
Befogadóképesség: maximum 30 fő.
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