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PROSECCO VAN - Twój mobilny dostawca radości. 
Przyjeżdżamy z furą 100% włoskich bąbelków!

PLANUJESZ IMPREZĘ? A MOŻE WESELE? 
No i pięknie...

 
W  każdym pakiecie:

 
#Prosecco Van i jego zawsze profesjonalna obsługa bez limitu na uśmiech 

#dojazd do 50 km gratis (od Gdańska), powyżej 50 km koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie
#dekoracja Prosecco Vana zawsze spójna z tematem przewodnim imprezy (kwiaty, rekwizyty, dekoracje)

#szklane lub plastikowe kieliszki (do uzgodnienia )
#czas razem z Wami liczony jest od nalania pierwszego kieliszka)

 
 

#aranżacja strefy chill (leżaczki, poduszki, kocyki, skrzynki drewniane, kosze wiklinowe, „boho” 
dodatki i rekwizyty (makramy, ledon Prosecco, klimatyczne oświetlenie)



 

PAKIET "CLASSIC "

# 24l keg z winem musującym

(100% włoska Glera) + świeże owoce

sezonowe (maliny, borówki,

truskawki, arbuz)

#zostajemy z Wami 4 godziny

Cena: 3000 brutto

PAKIET "APEROL SPRITZ"

# 24l keg z winem musującym na

bazie, którego przygotujemy drink

Aperol Spritz oraz drugi wybrany

drink z *menu No i pięknie...

#zostajemy z Wami 5 godzin

*menu- Hugo (syrop z kwiatów czarnego bzu),

Bellini (mus brzoskwiniowy), Kir Royal (syrop z

czarnej porzeczki), Graperose (grapefruit i

rozmaryn), Granatmint (owoc granatu i mięta),

P31(mięta, limonka)

Cena: 3300 brutto

PAKIET "NO LIMIT"

# 24l keg z winem musującym +

komponenty do nielimitowanych

(syropy, likiery, owoce) drinków z

*menu No i pięknie... na bazie

prosecco

#zostajemy z Wami 5 godzin

Cena: 3600 brutto

PAKIET "DREAM"

Porozmawiajmy przy prosecco o Twoich marzeniach. A potem je spełnimy...



MASZ APETYT NA WIĘCEJ? My też!
DODATKOWO
# kolejny keg z winem (musujące, białe, czerwone)- 1200 PLN
 (dodatki do prosecco, do następnego kega w cenie wina)
# keg z piwem rzemieślniczym lub cydrem- 800 PLN
# lemoniada 10l (smakowa: ogórkowa, arbuzowa, mango,
graperfruit)- 200 PLN
#cydr smakowy 35l (gruszkowy, jabłkowy…) 800 zł
#Prosecco 0%- 80 zł/ 1l
#drink Aperol Spritz 0% - 200 zł /10 kieliszków
# dodatki do prosecco:
-brokat- 100 PLN
-wata cukrowa- 60 PLN
-kwiaty jadalne-dekoracyjne- 100 PLN
-żelki Haribo- 60 PLN
-owoce sezonowe- 150 PLN
-syropy smakowe 750 ml- 100 PLN
-likier Aperol 700 ml-120 PLN
-likier P31-700ml- 200PLN

MAŁO? NO I PIĘKNIE! ZAMÓW U NAS JESZCZE
WIĘCEJ DOBREJ ZABAWY!

#”boho” —fotobudka— RABAT 10% przy zamówieniu z Prosecco Vanem 
#aranżacje florystyczne, ścianki z ledonami, idealne na plener ślubny, ścianki „selfie”

„WYPOŻYCZ MNIE”- ŚWIETLNE LEDONY:  My! „This moment „ Miłość” „Better together”
 No i pięknie...   Agencja spełnionych marzeń...

TINTO DE VERANO 

# 20l keg z winem CZERWONYM + 

Sprite lemon, syrop cytrynowy 

+ świeże owoce sezonowe

Cena: 1600 brutto


