
 

 

 

 

 

Spędzasz w pracy ponad połowę życia, tak więc musisz 

czasami odprężyć się i zintegrować z przyjaciółmi z Twojej 

firmy! Nic tak nie jednoczy grupy jak wspólna zabawa, 

piwko i relaks. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę 

wyjścia firmowego w Kandelabrach! 

 

SPOTKANIE FIRMOWEGO 
PROPOZYCJA DLA 30 OSÓB 

 

Degustacja piwa wraz z prezentacją 

- prelekcja o historii piwa i piwowarstwie domowym 

- prezentacja i degustacja surowców piwowarskich  

- jak wygląda typowy browar domowy 

- degustacje nietypowych piw i krótka opowieść o każdym z nich  

- quiz wiedzy o piwie z nagrodami 

 

W trakcie prezentacji Uczestnicy degustują kilku rodzajów nietypowych piw (5 rodzajów), 

których style będą niespodzianką.  

Podczas degustacji krótka opowieść o każdym rodzaju smakowanego piwa. 

Proponowane piwa:  Podróże Kormorana z browaru Kormoran.  

Piwa w stylach : witbier, weizenbock, coffe stout, rauchbock , aipa 

 

Na koniec quiz wiedzy o piwie z nagrodami 

Czas trwania do 2h. 

Degustację oraz prezentacje prowadzi znany trójmiejski piwowar  

Filip Paprocki. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MENU: 

Zakąski zimne: 

Deski serów i wędlin z marynatami (4 deski) 

Deski biesiadne  (2 deski) 

Przystawki na ciepło  (serwowane na półmiskach): 

Pieczone skrzydełka w sosie słodko-kwaśnym 30 porcji po 150g 

Krążki cebulowe 30 porcji po 80g 

Żeberka marynowane w sosie barbecue na bazie whisky Jack Daniel’s 30 porcji 150g 

Tortilla z grillowanymi krewetkami i warzywami 30 porcji po 160g 

Krewetki w tempurze z sosem teriyaki 6szt/osoba 

 

Dodatkowo serwujemy wodę niegazowaną z cytryną i miętą bez ograniczeń 

 

WYCENA: 

Koszt przeprowadzenia prelekcji 500 PLN netto 

Koszt menu  1500PLN netto (50,00PLN netto/ osoba) 

Piwa do degustacji (0,5l łącznie/osoba) 375PLN netto* 

Nagroda dla zwycięzcy (kufel piwa z napisem 

„Kandelabry” + 1 piwo KabLove) 

100PLN 

*na 1 osobę przypada łącznie 0,5l piwa, w trakcie degustacji będzie można posmakować 5 

gatunków po 100ml. 

Razem (przy 30 osobach) : 2475zł netto 

 

 

KONTAKT: 

Dorota Richert 

Manager ds. Sprzedaży 

tel. +48 500 118 897 

e-mail: drichert@atutnr.pl 


