CENÍK / PRICE LIST

Položka
/ Item

Specifikace
/ Details

Cena
/ Price

Ubrusy
/ Tablecloths

290x290 / 240x240 / 180x180 (cena za 1ks)
/ 290x290 / 240x240 / 180x180 (price for 1pc)

190 Kč

Koberec
/ Carpet

bílý nebo červený, šířka 2m, cena za 1 metr
/ white or red, width 2m, price for 1m

270 Kč

velikost A3 (cena za 1ks)
/ format A3 (price for 1pc)
Tisk meníček na stoly
/ Printing of menu

Dekorace
/ Decoration

velikost A5, 20–50 ks (cena za 1ks)
/ format A5, 20–50 pcs (price for 1pc)
velikost A5, 50-100 ks (cena za 1ks)
/ format A5, 50-100 pcs (price for 1pc)
stuhy, svíčky, vázy, kytky atd.
/ ribbons, candles, vases, flowers etc.

Karafa s vodou
/ Carafe of water

s ovocem
/ with fruit

Pečivo
/ Bread

25 Kč
5 Kč
4 Kč
Dle domluvy
Due to agreement

50 Kč
35 Kč

Svatební koláčky
/ Wedding mini cakes

cena za 1 kilo
/ price for 1 kg

420 Kč

Korkovné – tvrdý alkohol
/ Your own alcohol fee

cena za láhev, odvoz lahví si zajistí zákazník
/ price for a bottle, disposal of bottles arranged by the client

650 Kč

Korkovné – víno
/ Your own wine fee

cena za láhev
/ price for a bottle

250 Kč

Korkovné – vlastní dort
/ Your own cake fee

500 Kč

Stěhování restaurace
/ Move in restaurant

kompletní
/ complete

8 000 Kč

Stěhování restaurace
/ Move in restaurant

částečné
/ part

4 000 Kč

Stěhování Lounge Bar
/ Move in Lounge Bar

8 000 Kč

Stěhování Lounge Bar
/ Move in Lounge Bar

částečné, 1. místnost (Cigar nebo Champagne room)
/ part, 1 room (Cigar or Champagne Lounge)

Stěhování terasy
/ Move on terrace

kompletní (slunečníky / stoly / židle)
/ complete (sunshades / tables / chairs)

2 000 Kč
15 000 Kč

Akce + Svatby
/ Events + Weddings

do 02:00 (každá další započatá hodina)
/ until 02:00 (each additional hour)

Hudba na terasách
/ Music on terrace

do 22:00 (případné pokuty si platí zákazník)
/ until 22:00 (customers will pay any potential fines)

Mikrofony a ozvučení
/ Microphones and audio system

2 x 1000 W

DJ pult
/ DJ equipment

15 000 Kč

900 Kč
1500 Kč

Promítací plátno
/ Projection screen

2 m x 1,5 m

Plazma TV

Samsung, úhlopříčka 138 cm

1 750 Kč

Pianista
/ Pianist

od této částky výše, dle pianisty a doby hraní
/ from above this amount, according to a particular pianist
and length of playing

6 000 Kč

Poplatek za použití piana
/ Using of our piano

800 Kč

2 500 Kč

Security
/ Security

cena za 1 hodinu
/ price for 1 hour

150 Kč

Šatna
/ Cloackroom

cena za 1 hodinu
/ price for 1 hour

150 Kč

Heater
/ Heater

cena za 1ks
/ price for 1pc

750 Kč

Kulatý stůl – galavečeře

cena za 1kus
/ price for 1pc

Due to agreement

Židle – galavečeře

cena za 1ks
/ price for 1pc

Due to agreement

Číšník – galavečeře

cena za hodinu
/ price for 1 hour

Dle domluvy
Dle domluvy

200 Kč

1) Vyhrazujeme si právo změny cen i skladby nabídky v případě změny peněžních kurzů, výrazném
nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek. / We reserve the right to
change the prices and the composition of the offer in the case of a change in exchange rates, a
significant increase in inflation, or a significant change in supply conditions.
2) V případě, že není klientem požadována exkluzivita prostor, vyhrazujeme si právo na změnu prostor
konání akce. / In case the client does not require exclusivity, we reserve the right to change the
venue of the event.

