Imprezy zorganizowane

Oferta na 2016 rok

Oferta obowiązuje od 1.04.2016r. do 30.12.2016r. Pub Bifor zarządzany jest przez spółkę:
MT Corp Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 9, 80-432 Gdańsk, NIP: 957-107-57-92, REGON: 360137823, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,KRS 0000530387, kapitał zakładowy 50000zł opłacony w całości.

Co oferujemy?
 Organizujemy różnego typu imprezy, m.in. urodziny, spotkania
integracyjne, pożegnania, obiady weselne.
 Serwujemy zakąski ciepłe i zimne oraz dania obiadowe według
ustalanego indywidualnie menu.
 Serwujemy napoje alkoholowe i bezalkoholowe; w tym piwa
rzemieślnicze, drinki, zestawy shotów, wino oraz alkohole
wysokoprocentowe.
 Wystawiamy faktury VAT.
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
 Jesteśmy profesjonalistami i mamy doświadczenie w organizacji
różnego typu imprez.
 Nie pobieramy opłaty za rezerwację.
 Tworzymy menu w oparciu o przedstawiony budżet i zgodnie z
preferencjami gości.
 Przekazujemy z wyprzedzeniem menu do akceptacji organizatora,
jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.
 Oferujemy dodatkowe atrakcje w postaci m.in. gier planszowych i
transmisji sportowych.
 Znajdujemy się we Wrzeszczu w pobliżu węzłów komunikacji
dziennej i nocnej (tramwaje, autobusy, SKM i PKM).
 W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking.
 Sala jest klimatyzowana, co zapewnia komfort nawet w trakcie
upałów.
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Przykładowe zestawy zimnych zakąsek




Do 15
osób




1kg wybranej sałatki,
1kg serów i wędlin,
jajka faszerowane
pieczarkami – 20 połówek,
smalec + ogórki / humus +
świeże warzywa – 0,5kg,
pieczywo

250 zł





Na 20-30
osób



3kg wybranych sałatek,
2kg serów i wędlin,
jajka faszerowane
pieczarkami – 30 połówek,
smalec + ogórki / humus +
świeże warzywa – 1kg,
pieczywo

400 zł




Na 40+
osób





4kg wybranych sałatek,
3kg serów i wędlin,
smalec + ogórki / humus +
świeże warzywa – 1,5 kg,
kotleciki mielone – 1kg,
pieczywo,
prażynki + paluszki

600 zł









2kg wybranych sałatek,
1,5 kg serów i wędlin,
jajka faszerowane – 20 połówek,
tymbaliki drobiowe – 20szt,
rolada szpinakowa z łososiem – 20
porcji,
smalec + ogórki / humus + świeże
warzywa – 0,5kg,
pieczywo

400 zł










3kg wybranych sałatek,
3kg serów, wędlin i mięs pieczonych,
jajka faszerowane pieczarkami – 30
połówek,
tymbaliki drobiowe – 30szt,
rolada szpinakowa z łososiem – 20
porcji,
kotleciki mielone – 1kg,
smalec + ogórki / humus + świeże
warzywa – 1kg,
pieczywo

700 zł











4kg wybranych sałatek,
3 serów, wędlin i mięs pieczonych,
smalec + ogórki / humus + świeże
warzywa – 1,5 kg,
kotleciki mielone – 1kg,
tymbaliki drobiowe – 40 szt,
jajka faszerowane pieczarkami – 50
połówek,
śledź w oleju lub śmietanie – 1,5kg,
pieczywo,
prażynki + paluszki

900 zł

Sałatki do wyboru:


ziemniaczana z boczkiem i kiełbasą,



ryżowa z wędzonym kurczakiem,



gyrosowa,



jarzynowa,



makaronowa z kurczakiem i serem,



śledziowa z jabłkiem,



z tuńczykiem i ananasem.
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Przykładowe ciepłe zakąski:











Parówka z serem w cieście francuskim
Łazanki z kapustą i grzybami
Barszczyk czerwony + pasztecik
Gulasz wieprzowy
Żurek z jajkiem i kiełbasą
Rosół z domowymi kołdunami
Naleśnik ze szpinakiem i serem
Strogonoff
Pierś z kurczaka z pieczarkami w cieście francuskim
Mix domowych pierogów na półmiskach + barszcz / rosół

6 zł / szt.
7 zł / 300 g
7 zł / os.
8 zł / 300 ml
8 zł / os.
8 zł / 300 ml
8 zł /szt.
10 zł / 300 ml
12 zł /szt.
85 zł / 50 szt.

Dodatkowe opcje:
 Impreza zamknięta – cena do negocjacji,
 Impreza taneczna,
 Karaoke,
 Pokazy zdjęć,
 Gry planszowe z animatorem.
Promocje:
 -10% na rachunek organizatora – obejmuje napoje alkoholowe i
bezalkoholowe,
 10+1 wódki – przy zakupie 10 butelek wódki kolejna butelka
gratis,
 Beczka piwa taniej – przy zakupie min.100 piw otrzymasz 10%
rabatu na piwo.
Kontakt
Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Przygotujemy dla
Ciebie zindywidualizowaną ofertę!
e-mail: kontakt@bifor.gda.pl
tel. 790 780 595.
BIFOR, ul.Wyspiańskiego 9, 80-432 Gdańsk Wrzeszcz.
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