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I. KONFERENCJE
Sale konferencyjne:
Sala Klubowa – 57m2 (3,16m x4,5m x13,5m)
Sala może pomieścić w ustawieniu teatralnym do 60 osób, w ustawieniu w podkowę do 30 osób.
Sala jest klimatyzowana, wyposażona w projektor multimedialny, ekran, nagłosnienie.
Sala Kolumnowa – 117m2 (3,16m x 8,5m x 13,5m)
Sala może pomieścić w ustawieniu teatralnym do 130 osób, w ustawieniu w podkowę do 70 osób.
Sala jest klimatyzowana, wyposażona w projektor multimedialny, ekran, nagłosnienie.
Sala Eventowa – 171m2 (3,16m x 13m x 13,5m)
Sala powstaje z połączenia Sali Klubowej i Kolunowej
Sala może pomieścić w ustawieniu teatralnym do 200 osób, w ustawieniu w podkowę do 96 osób.
Sala jest klimatyzowana, wyposażona w projektor multimedialny, ekran, nagłosnienie.
Sala Bankietowa – 302m2 (3,16m x 18m x 25m)
Sala powstaje z połączenia całej powierzchni sal konferencyjnych i sali restauracyjnej.
Przestrzeń w której możemy zrealizować event do 300 osób.
Sala rezerwujemy na indywidualne zapytania.

CENNIK SAL KONFERENCYJNYCH

Sala
Konferencyjna
KLUBOWA
KOLUMNOWA
EVENTOWA

Cena netto do 4 h Cena brutto do 4 h Cenna netto cały dzień Cena brutto cały dzień
400,00 zł

492,00 zł

600,00 zł

738,00 zł

600,00 zł

738, 00 zł

900,00 zł

1 107,00 zł

900,00 zł

1 107,00 zł

1 200,00 zł

1 476,00 zł

BANKIETOWA
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ceny ustalane indywidualnie

II. GASTRONOMIA
Serwis kawowy
Serwis kawowy I - Włoska kawa, wybór herbat, woda mineralna gazowana i niegazowana
Cena: serwis jednorazowy 12,00 zł netto, 14,76 zł brutto, serwis uzupełniany 14,00 zł netto, 17,22 zł brutto za
osobę
Serwis kawowy II - Włoska kawa, wybór herbat, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe
Cena: serwis jednorazowy 14,00 zł netto, 17,22 zł brutto, serwis uzupełniany 18,00 zł netto, 22,14 zł brutto za
osobę
Serwis kawowy III - Włoska kawa, wybór herbat, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe,
kruche ciastka
Cena: serwis jednorazowy 18,00 zł netto, 22,14 zł brutto, serwis uzupełniany 25,00 zł netto, 30,75 zł brutto za
osobę
Serwis uzupełniany jest zwyczajowo co 2 godziny.

Dodatkowe menu serwisów kawowych:
Świeżo wyciskane soki – 8,00 zł netto, 8,64 zł brutto za osobę
Koktajle owocowe i warzywne – 8,00 zł netto, 8,64 zł brutto za osobę
Tartinki (kilka rodzajów) – 4,00 zł netto, 4,32 zł brutto za osobę
Deski serów i włoskich wędlin – 12,00 zł netto, 12,96 zł brutto za osobę
Sałatki wytrawne (kilka rodzajów) – 10,00 zł netto, 10,80 zł brutto za osobę
Świeże owoce – 8,00 zł netto, 8,64 zł brutto za osobę
Ciasta własnego wypieku – 6,00 zł netto, 6,48 zł brutto za osobę
Croissonty z powidłami – 4,00 zł netto, 4,32 zł brutto za osobę
Lunch
Lunch I – danie główne, napoje
Cena: 19,00 zł netto, 20,52 zł brutto
Lunch II -zupa, danie główne, napoje
Cena: 30,00 zł netto, 32,40 zł brutto
Lunch III – zupa, danie główne, deser, napoje
Cena: 40,00 zł netto, 43,20 zł brutto
Lunch Szefa Kuchni – zupa, danie główne, deser, napoje – Menu wybrane przez Szefa Kuchni
Cena: 30,00 zł netto, 32,40 zł brutto
Ceny dotyczą lunchu serwowanego, lunch w formie bufetu – dodatkowa opłata 15,00 zł netto, 16,20 zł brutto za
osobę.
Lunch biznes i Śniadanie biznesowe
Tą wersje lunchu, przygotowujemy na życzenie Klienta, w oparciu o szczegóły spotkania, takie jak czas trwania,
charakter spotkania, preferencje uczestników i wiele innych.
Lunch biznes jest doskonałą formą zapewnienia odpowiedniej przerwy obiadowej w spotkaniu nawet dla
najbardziej wymagającego Zarządu.
Często spotkania mają miejsce już od wczesnych godzin porannych, na tę okoliczność przygotowaliśmy menu
śniadań biznesowych.
Cena lunchu 55,55 zł netto, 60 zł brutto, Cena śniadania 46,29 zł netto, 50 zł brutto za osobę.

Menu finger food – czyli menu drobnych przekąsek, idealne nie zależnie od okazji, od biznesowego
spotkania po spotkanie z przyjaciółmi. Serwujemy w Przerwie jak i w formie cateringu u Klienta.
Cena: 55,50 zł netto, 60 zł brutto za osobę.
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Kolacja
Zarówno ta firmowa jak i prywatna może mieć wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.
Nasze propozycje menu są zarówno tradycyjne, ale występują w bardziej nowoczesnej odsłonie.
Wybór menu jak i sposób serwowania zależy od naszych Gości, możemy zrealizować wystawną kolację
serwowaną lub niezobowiązujący bufet, menu i formuła zależy tylko od Państwa.
Ceny kolacji zaczynają się już od 80 zł netto

Napoje do kolacji:
Napoje: Kawa z ekspresu, herbata różne smaki, woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane.
Cena: 20 zł netto, 24,60 zł brutto za osobę
Alkohole (opcja open bar do 6 h):
Open bar I – piwo Tyskie Klasyczne, wino Pluvium (włoskie wino półwytrawne białe i czerwone)
Cena: 90,00 zł netto, 110,70 zł brutto za osobę
Open bar II – piwo Tyskie Klasyczne, wino Pluvium (włoskie wino półwytrawne białe i czerwone, wódka
Wyborowa, whisky Ballentine’s
Cena: 120,00 zł netto, 147,60 zł brutto za osobę
Open bar III – piwo Tyskie Klasyczne, wino Pluvium (włoskie wino półwytrawne białe i czerwone, wódka
Wyborowa, whisky Ballentine’s, tequila Olmeca, rum Bacardi, gin Beefeater.
Cena: 140,00 zł netto, 172,20 zł brutto za osobę
Ceny obejmują nielimitowane spożycie alkoholu do 6 godzin, istnieje możliwość przedłużenia każdej propozycji
open baru w wartości 30% kwoty open baru za osobę.
Obsługa barmańska imprez
W naszej grupie pracują zawodowi barmani. Charakteryzuje ich nie tylko bardzo szeroka wiedza z zakresu sztuki
barmańskiej, ale również doskonałe podejście do Gości.
Cena: 600,00 zł netto, 738,00 zł brutto za osobę, dodatkową opłatę ustalaną indywidualnie stanowią dodatki do
drinków.
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Jeśli masz do nas dodatkowe pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Anna Grabarek
Tel: 0048 792 841 108
Andrzej Wiśniewski
Tel: 00 48 781 984 000
Email:
restauracja@przerwa-lodz.pl

Zapraszamy do skorzystania z usług pozostałych restauracji Grupy Bawełna.

RESTAURACJA BAWEŁNA
RYNEK MAUFAKTURY
UL. OGRODOWA 19 ŁÓDŹ
+48 42 6333 444
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SZPULKA BAR & BISTRO
RYNEK MAUFAKTURY
UL. OGRODOWA 19, ŁÓDŹ
+48 42 634 24 72

PRZERWA ZENIT
BIUROWIEC ZENIT
UL. SIENKIEWICZA 82/84
+48 726 047 000

