OFERTA dla FIRM

Restauracja Castello
Ul. Wiertnicza 96
Warszawa Wilanów
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Spotkania firmowe
Nasze atuty

• Dobra lokalizacja w środku Wilanowa,
doskonale skomunikowana ze Śródmieściem,
Mokotowem i Konstancinem
• Nowe, w pełni klimatyzowane, atrakcyjne
wnętrze
• Doświadczenie od 2005 roku
• Obsługa wydarzeń w restauracji oraz catering
• Bardzo dobrze oceniany zespół kelnerski
• Nowoczesna kuchnia włoska
• Wybór różnych sal VIP od 9 do 40 osób
• Wyjątkowy ogród letni i całoroczny taras
• Degustacje wina, whisky, wódek
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Spotkania firmowe
Lokalizacja

• Dysponujemy blisko 200 miejscami siedzącymi
w budynku na parterze i piętrze oraz w
ogrodzie
• Rozwiązania multimedialne
• salę VIP dla 6-14 osób na kameralne
spotkanie, naradę, czy posiedzenie Rady
Nadzorczej
• Na werandzie na piętrze często organizujemy
spotkania dla grup ok 20 osób – warsztaty,
szkolenia, degustacje
• Na tarasie przyjmujemy grupy do 50 osób na
obiady, kolacje i przyjęcia
• Poza tym mamy salę kominkową, chill-out
room, miejsca przy barze i w hallu
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Nasza oferta
Wachlarz możliwości

• Lunch, business lunch, lunch z dostawą do
biura
• Posiłki dla pracowników współfinansowane
przez pracodawcę
• Catering dla grup od kilkudziesięciu do
kilkuset osób we wskazanym miejscu
• Kolacje degustacyjne
• Imprezy firmowe, imprezy dla klientów
• Obsługa specjalnych gości
• Obsługa konferencji, szkoleń i bankietów
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Lunch
Najciekawsze lunche w okolicy
Zapraszamy na lunch do Castello. Jeżeli jednak
wolisz zjeść u siebie w biurze – zamów,
dostarczymy.
A gdzie jedzą Twoi pracownicy? Warto o nich
pomyśleć i zaproponować im wartościowy lunch z
dobrej restauracji. To cenny sposób budowania
wizerunku Twojej firmy i wzmacniania relacji z
pracownikami. Niektórzy z naszych klientów
fundują część ceny lunchu swoim pracownikom.
Przy regularnych zamówieniach (minimum 8 w
miesiącu i grupie przynajmniej 15 pracowników)
możemy zaproponować atrakcyjne ceny „value
for money”.
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Catering
Przyjęcia dla grup do kilkuset osób
Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia przy
planowaniu, organizacji i realizacji przyjęć w
Twojej lokalizacji.
Wspieramy naszych klientów przy organizowaniu
eventów dostarczając jedzenie i napoje, nakrycia,
niezbędne meble i wyposażenie oraz obsługę.
Zapytaj o ofertę niezależnie od tego czy
organizujesz niewielkie spotkanie kilkunastu osób
czy większe przyjęcie.
Prosimy o zgłoszenia z odpowiednim
wyprzedzeniem, adekwatnym do skali
przedsięwzięcia.
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Wyjątkowi goście
Nieco dobrej zabawy dla wyjątkowych gości
Lunch lub kolacja biznesowa na specjalne
zamówienie – naturalnie. Potrzebujemy jedynie
odpowiednio wcześnie poznać Wasze potrzeby.
Poza posiłkiem chętnie zorganizujemy
profesjonalną degustację win, whisky, wódki czy
nalewek.
A może coś specjalnego – warsztaty, degustacje
serów, czekolady. Albo impreza dla Waszych
klientów?
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Spotkania firmowe
Oferta i wycena
Każde spotkanie to inne potrzeby. Dlatego każde
zapytanie traktujemy indywidualnie.
Oferujemy konsultacje, których celem jest
zapewnienie Państwu najwyższego komfortu od
etapu wyboru menu do zakończenia spotkania.
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Spotkania firmowe
Kontakt
Kamila Neumann
Event Manager
T: 502 697 959
E: kamila@castello.pl
Dawid Nestoruk
Manager Restauracji
T: 604 425 540
E: manager@castello.pl
_____________________
Restauracja Castello
Ul. Wiertnicza 96
Warszawa-Wilanów
www.castello.pl
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