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KDE LUXUS JE SYNONYMOM KVALITY
Oslavovať je dobré. Každý je šťastný, s oslávencom sa teší celá rodina, priatelia a známi. Stručne povedané, každý, kto hrá
dôležitú úlohu v živote rodiny. Špeciálne dni, svadby, okrúhle výročia, narodeniny a detské žúry si zaslúžia, aby sme ich prežívali
osobitným spôsobom.
STREDISKO EURÓPA rovnako ako REŠTAURÁCIA EURÓPA, by chcela túto výnimočnú príležitosť vytvoriť pre každého, ktorý
ju vyhľadá. Organizátori chcú so svojimi službami prevziať bremeno z ramena hostí túžiacich oslavovať. Luxus tu neznamená prepych: je synonymom kvality. Evidentne cítiť, že nie hosť je pre poskytovateľa, ale naopak. Tím organizátorov nepozná nemožné,
stačí si len vysnívať a oni to zrealizujú. Okrem dekorácie miestností, návlekov na stoličky bielej alebo krémovej farby, obrúskov
tisícich farieb, kvalitného stolovania dbajú aj na diania počas oslavy, radi Vám na požiadanie pripravia i drobné pozornosti. Využite našu profesionálnu svetelnú, zvukovú a videotechniku! Pomôžeme Vám tiež pri navrhovaní pozvánok a zasadacieho poriadku. Aj z tohto vyplýva, akú širokú škálu majú prispôsobené ponuky a možnosti zabávania. „Európa” je miestom, kde sa môžu
deti, mladí, dospelí aj starší ľudia cítiť dobre. Čo je dôkazom toho? V prvom rade to príjemné vedomie, že naši hostia zostávajú
do záverečnej hodiny. Do záverečnej hodiny? Spresnime! U nás zostáva hosť dovtedy, kým sa cíti dobre! Potom dôkazom je každá priaznivá spätná väzba z udalostí, ale hlavne to, že môžeme privítať stále viac a viac vracajúcich sa hostí.

STREDISKO EURÓPA a EURÓPA REŠTAURÁCIA a BAR môžu byť perfektným miestom pre Vaše oslavy, či už ide o svadbu,
narodeniny, výročie alebo iné rodinné, priateľské stretnutia. Dovoľte nám, aby sme s naším profesionálnym postojom, perfektným miestom, jedlom pripraveným z kvalitných surovín, profesionálne podávanými nápojmi urobili tento výnimočný deň, ktorý
je vo Vašom živote tak dôležitý, ešte pamätnejším. Nesprávame sa okázalo, sme skromní, ale sú veci, z ktorých nepustíme!
Ponuku na jednotlivé jedlá a nápoje Vám pripravíme na základe Vašej požiadavky a predstavy. Radi Vám odovzdáme naše
dlhoročné skúsenosti, aby sme mohli spoločne vytvoriť perfektné menu a program udalostí. Kontaktujte nás elektronicky, telefonicky alebo osobne!

Rozhodnime sa spoločne, ktoré miesto je najideálnejšie v závislosti od počtu osôb, ročného obdobia a druhu udalosti. Napríklad:
- Prízemie reštaurácie
- Poschodie reštaurácie
- Terasa reštaurácie
- Konferenčná miestnosť „Bratislava” Strediska Európa
- Konferenčná miestnosť „Dunajská Streda” Strediska Európa
- Kombinácia jednotlivých miest

S tancom?

Bez tanca?

pre 30 osôb
pre 40 osôb
pre 100 osôb
pre 35 osôb
pre 70 osôb
pre 200 osôb

V obidvoch miestnostiach?
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Dovoľte nám, aby sme pracovali my na Vašej oslave. Vo výnimočný deň sa Vy, rodina, priatelia nezaoberajte organizovaním, ale zabávajte sa.
Kontaktujte nás osobne, elektronicky alebo telefonicky!
Dovoľte nám, aby sme Vám ponúkli našu ponuku „ALL INCLUSIVE”. Neobmedzená konzumácia jedál, kvalitných nápojov,
vín v exkluzívne vyzdobených miestnostiach, s profesionálnou obsluhou. Dajte tomu šmrnc, uctite si Vašich hostí! Vy sa len
hoďte do slávnostného a zabávajte sa do svitu ranného. Vezmeme Vám bremeno z ramena. Aj finančne to stojí za to. Neveríte?
Len si to prepočítajte.

Čo v sebe zahŕňa ponuka „ALL INCLUSIVE”?
PONUKA JEDÁL A NÁPOJOV
Neobmedzená konzumácia na základe nižšie uvedených:
- Privítací nápoj
- Pochutiny na privítanie hostí
- Aperitív
- Olovrant alebo predjedlo
- Polievka v misách
- Hlavné jedlo na misách z viacerých druhov mäsitých pokrmov
- Široký výber príloh
- Šaláty, domáce kyslosti
- Omáčky
- Bohatý výber domácich zákuskov
- Ovocná socha
- Čokoládová fontána s čerstvým ovocím
- Druhá večera
- Bohatý výber nealkoholických nápojov
- Fľaškové, čapované, alkoholické aj nealkoholické pivá
- Výber liehovín a destilátov
- Alkoholické a nealkoholické miešané nápoje
- Široký výber kvalitných vín a šumivých vín

„ A L L I N C LU S I V E ”
VÝZDOBA MIESTNOSTI a DEKORÁCIA,
ktorá v sebe zahŕňa najmä nasledovné:
- Zdobená svadobná brána (v prípade svadby)
- Dekorácia stĺpov na terase a v miestnosti
- Kvalitná textilná banketová sukňa na hlavnom stole, na švédskych stoloch
- Kvalitné textilné návleky na stoličky i v niekoľkých farebných kombináciách
- Kvalitné textilné obrusy na stoloch
- Živé kvety na stoloch, darčekový stôl a vázy, kvetinové ozdoby
- Sviečky a obrúsky podľa výberu farieb
- Kvalitný reštauračný porcelán a príbory
- Sklenené poháre podľa etikety
- Tlač a umiestnenie menoviek podľa zasadacieho poriadku
- Osvetlenie miestnosti
- Prezentácia a servírovanie svadobnej a narodeninovej torty na servírovacom
vozíku
- Ozdobný bar
- Zvuková technika a videotechnika na premietanie
…a mohli by sme pokračovať

Okrem všetkého vyjdeme v ústrety Vašim predstavám a hosťom s akoukoľvek potravinovou alergiou alebo diétou. Vynechali
sme niečo? Povedzte nám počas diskusie na osobnej stretávke, ak vieme, vyriešime Vám to. Však nemožné neexistuje, iba ….
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