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Prosecco Van  e Birra 

Oferta Prosecco Van 
 

Przygotowaliśmy dla Was ofertę naszego  

Prosecco Vana 

Pakiet Musujący to zestaw zawierający ok. 160 kieliszków 
schłodzonego Frizzante.   

Świetnie się sprawdza ten pakiet w wersji rozbudowanej o 
drinki na bazie Frizzante. Serwujemy  

najpopularniejsze: Aperol Spritz, Hugo, Kir Royal oraz 
Mimoza.  

 

Pakiet Złocisty to Frizzante oraz piwo. Ten pakiet jest 
skomponowany z myślą także o smakoszach piwa 

Także i ten pakiet możemy rozbudować o drinki na bazie 
Frizzante.  

 

Tu już  mamy szeroki wybór trunków, zarówno dla 
miłośników piwa  i  mocniejszych bąbelków w słodkiej, 

czy w wytrawnej odsłonie. 

 

Z myślą o najmłodszych przygotujemy lemoniadę. 

 

Dla kierowców mamy w ofercie bezalkoholowe Prosecco . 

 

 



Prosecco Van e Birra 

Pakiet Musujący 
 

 Prosecco Van wraz  

      z profesjonalną obsługą barmańską 

 20 litrów Frizzante 

 Strefa Chillout - leżaki, stoliki 
koktajlowe 

 klimatyczne oświetlenie  

 girlanda ogrodowa  

 dojazd do 60 km Gratis 

     

 # serwujemy przez 5 godzin # 

 

                   Cena 2490 zł 
 

 

Pakiet Złocisty 
 

• Prosecco Van wraz  
   z profesjonalną obsługą 

barmańską 
• 20 litrów Frizzante 
• 25-30 litrów piwa 

• Strefa Chillout - leżaki, stoliki 
koktajlowe 

• klimatyczne oświetlenie  
• girlanda ogrodowa     

• dojazd do 60 km Gratis 
 

    # serwujemy przez 5 godzin # 
 

                  Cena 2790 zł 
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Koktajle 
      
 

 

 
                                              

 
            
      

 

APEROL SPRITZ 
 
 

Frizzante 
Aperol 

Kostki lodu 
Pomarańcza 

HUGO 
 
 

Frizzante 
Syrop z kwiatu 
czarnego bzu 
Kostki lodu 

Limonka, mięta 

KIR  ROYAL 
 
 

Frizzante 
Creme de Casiss 
Czerwone owoce 
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Koktajle 
      
 

 

 
                                              

 
            
      

 

MIMOZA 
 
 

Frizzante 
Sok pomarańczowy 

Pomarańcza 

WELCOME 
DRINK 

 
 

GRAPEFRUIT 
ROSEMARY 

 
Frizzante 

Sok grejfrutowy 
Kostki lodu 

Grejfrut 
Rozmaryn 



Prosecco Van e Birra 

OPCJE DODATKOWE 
 

 1 keg Frizzante 20 L – 650 zł 

 1 keg Spritz 20 L  – 700 zł 

 1 keg Piwa  20-30 L – od 300 zł  

 

 Słoik lemoniady cytrynowej – 4 L – 60 zł 

 Prosecco Bezalkoholowe – 35 zł / 1 but. 

 

 Drinki na bazie Frizzante: Aperol Spritz , Hugo,  
Kir Royal, Grapefruit Rosemary, Mimoza  

 50 drinków – 450 zł 

 bez limitu przez 5 godzin (do 150 os.) – 600 zł 

 bez limitu przez 5 godin (pow. 150 os.) – 800 zł 

 owoce sezonowe- 60 zł 

 

 Dodatkowa godzina pracy  

Prosecco Van wraz z obsługą – 200 zł 

 

 Transport – powyżej 60 km - 2,0 zł /1km – liczone  
w 1 stronę 

 

 
                                              

     
Sylwia   791 020 534                                                  Sławek   734 498 272 

kontakt@proseccoebirra.pl 
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INSTAGRAM: proseccovanproeccoebirra 

FACEBOOK: prosecco van prosecco e birra 

STRONA INTERNETOWA: proseccoebirra.pl 

 

 

 

 

 

™ Dyrektywa Prosecco 

 Glera Frizzante jest to wino otrzymywane z lekko aromatycznych winogron nazywanych Glera/Prosecco, które 

od około trzech wieków są uprawiane w regionie Veneto w północno-wschodnich Włoszech. Dostępne są w 

butelkach 0,75 l i beczkach 20 l. Chociaż oba formaty zawierają dokładnie to samo wino, ustalono, że tylko 

butelka 0,75 l może nosić etykietę ,,Prosecco”, podczas gdy beczki będą znane pod rzymską nazwą winogron 

,,Glera”. To rozróżnienie nie ma wpływu na jakość lub autentyczność pysznego musującego wina. 


