
OFERTA DLA FIRM

R O Z W I J A J  S W O J Ą  F I R M Ę  Z  N A M I



 

Sztuka na Miejscu to doskonała przestrzeń do
codziennego odpoczynku w centrum miasta
w pięknym otoczeniu prac lokalnych artystów.
To również doskonała przestrzeń na organizację
przyjęcia okolicznościowego czy spotkania
biznesowego.

Posiadamy kompleksową ofertę, która zawiera
bogate menu oraz propozycję posiłków
w formie finger food. Całość uzupełni oferta
barowa przygotowana przez barmanów z Vertigo
Jazz Club & Restaurant.

Na miejscu dostępna jest również możliwość
organizacji szeregu atrakcji, między innymi DJ,
pokazy barmańskie i wiele innych!

 

SPOTKANIA BIZNESOWE

 
autorskie koktajle

szeroki wybór przekąsek
możliwość rezerwacji całego lokalu
menu cateringowe dopasowane 
pod indywidualne preferencje 

niebanalna muzyka 



PRZESTRZEŃ

 

szybkie wi-fi
ponad 100m2 głównej sali

stół konferencyjny
(12 krzeseł, 2 stoły)

w pełni wyposażony bar 
ogród zewnętrzny

rzutnik
 

Sztuka na miejscu to atrakcyjna przestań eventowa w samym sercu Wrocławia .Urządzona w industrialnym
stylu, wypełniona dziennym światłem, loftowa przestrzeń na co dzień funkcjonuje jako kawiarnia i galeria sztuki.
Minimalistyczne wnętrze w formie open space pozwala na organizację
wystaw, koncertów, spotkań autorskich, konferencji, planów zdjęciowych,
kameralnych pokazów filmowych, szkoleń, warsztatów, wydarzeń
kulturalnych, spotkań finansowych i wiele innych. 

wirtualny spacer

https://www.google.com/maps/@51.108157,17.0352027,3a,75y,320.64h,83.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOz3h-4Xg0Jmu12R2W9awdtDpmQs7rx9GA11UrX!2e10!7i10000!8i5000
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Open bar na wybrane pozycje z menu lokalu

Whisky Dewar's z napojem/sokiem
Wódka Ostoya z napojem/sokiem
Gin Gordon's z napojem/sokiem
Rum Bacardi z napojem/sokiem
Piwa 500 ml - wybrane
Wino 150 ml czerwone oraz białe (wytrawne oraz półwytrawne)
Kawa, herbata, soki, napoje (Coca Cola, Sprite, Fanta,
Soki owocowe)

Koktajle autorskie (3 z listy do wyboru)
Mango Sour (whisky/puree mango/cytryna/syrop
ananasowy/Angostura Orange)
Passion Martini (wódka/markuja/limonka /syrop waniliowy)
Rosemary Spritz (gin/tynktura rozmarynowa/cytryna/syrop
z bzu/wino musujące)
Rhubarb mule (wódka/kordial rabarbar - limonka/bitter lemon)
Strawberry Swizzle (rum/mięta/truskawki/limonka/syrop cukrowy)
Wake Up Collins (gin /syrop cukrowy /cytryna/yerba mate)

WARIANT I



Whisky Dewar's z napojem/sokiem
Wódka Ostoya z napojem/sokiem
Gin Gordon's z napojem/sokiem
Rum Bacardi z napojem/sokiem
Piwa 500 ml - wybrane
Wino musujące 150 ml
Wino 150 ml czerwone oraz białe
(wytrawne oraz półwytrawne)
Kawa, herbata, soki, napoje 
(Coca Cola, Sprite, Fanta, Soki owocowe)

Wódka Ostoya z napojem/sokiem
Piwa 500 ml - wybrane
Wino 150 ml czerwone oraz białe
(wytrawne oraz półwytrawne)
Kawa, herbata, soki, napoje
(Coca Cola, Sprite, Fanta, Soki owocowe)
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Do wyboru 1 zupa, 2 dania główne, dwa dodatki, 
dwa dodatki warzywne /os

Zupy (250 ml)
Krem z pomidorów i pieczonych warzyw (V,G,L)
Rosół drobiowo-wołowy z kluskami
Barszcz czerwony z pasztecikiem W (bez pasztecika V,L,G)

Dania (ok. 150g x 2)
Roladki ze schabu w panierce, faszerowane
szpinakiem i słonym serem
Pieczeń z karczku wieprzowego w sosie własnym (L)
Pierś z kurczaka sous vide w sosie śmietanowo-rozmarynowym (G)
Gulasz warzywny z cukinią i bakłażanem w sosie
pomidorowym z kuminem (V,L,G)
Klopsiki wegetariańskie w sosie pomidorowo-paprykowym (W,L)

Dodatki (100g x 2)
Ziemniaki pieczone w ziołach i czosnku (V,L,G)
Ryż z warzywami (V,L)
Kluski śląskie z masłem (V)
Kasza pęczak (V,L)
Szałwiowa kasza bulgur (V,L)

Dodatki warzywne ( ciepłe 80g, sałata 15g x2)
Pieczone warzywa korzeniowe (W,L)
Selekcja sałat z pomidorem, ogórkiem, czerwoną cebulą
i sosem vinegrette (V,L)
Zasmażana kiszona kapusta z grzybami (W)
Bukiet warzyw serwowanych na ciepło (W,G)

Do wyboru 1 zupa, 2 dania główne, dwa dodatki,
dwa dodatki warzywne /os

Zupy (250 ml)
Krem pietruszkowy z mleczkiem kokosowym (V,L,G)
Zupa gulaszowa z ziemniakami i papryką (L)
Żur na zakwasie z białą kiełbasą i boczkiem
 
Dania (sztuka mięsa/ryby 150g, dania a’la gulasz 200g)
Wołowina po burgundzku (L)
Konfitowana noga z kaczki w sosie winnym (L)
Roladka z indyka faszerowana rukolą i suszonymi pomidorami
Pieczony łosoś atlantycki z masłem ziołowym (G)
Marynowane tofu w orientalnym sosie (V,L,G)
Pikantna papryka faszerowana bakłażanem i ziemniakami (V,L,G)

Dodatki (80g)
Fondant ziemniaczany (V,G)
Pęczak jęczmienny z ziołami (V,L)
Kluski śląskie z masłem (W)
Kluski na parze - podawane z sosem śmietanowym 
z suszonymi pomidorami (W)
Ziemniaki pieczone w czosnku i ziołach (V,L,G)

Dodatki warzywne (ciepłe 80g, sałatka 50g)
Czerwona kapusta duszona z winem i korzennymi przyprawami
(V,L,G)
Sałatka z cukinii z marynowaną papryką, czerwoną cebulą, koprem
włoskim i prażonymi pestkami dyni (V,L,G)
Selekcja sałat z pomidorem, ogórkiem, czerwoną cebulą
i sosem vinegrette (V,L)

OFERTA RESTAURACYJNA 
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W-wege  /  V-vegan  /  L- lactose free  /  G - gluten free 
*kuchnia nie jest wolna od glutenu lotnego oraz śladowych ilości glutenu w poszczególnych produktach



 

BUFET SŁODKI

BUFET ZIMNY
Do wyboru 5 pozycji, 1 sałatka + pieczywo / os

Tatar wołowy z siekanym ogórkiem, cebulą i grzybkami - 40g/os (L)

Tatar z łososia z czerwonym pieprzem, cytryną i świeżym koperkiem - 40g/os (L)

Tatar z pieczonych buraków z suszonymi pomidorami - 40g/os (V,L)

Selekcja serów podawana z oliwkami i konfiturą - 60g/os (W)

Selekcja wędlin i mięs podawana z żurawiną z chrzanem i sosem tatarskim - 60g/os

Hummus z oliwą truflową i prażonym ziarnem - 40g/os (V,L)

Pasta z twarogu i wędzonego pstrąga - 40g/os (G)

Boczniaki w panierce podawane z remuladą selerową - 45g/os (W)

Pieczywo - 100g/os (W)

Sałatki (100g / os)

Selekcja sałat z grillowanym kurczakiem, warzywami ogrodowymi i sosem balsamicznym (L)

Selekcja sałat z serem pleśniowym, selerem naciowym, warzywami ogrodowymi,

dressingiem tymiankowym i orzechami (W)

Selekcja sałat z serem owczym, pieczonym burakiem, dressingiem tymiankowym

i prażonymi ziarnami (W)

Dwie pozycje do wyboru (50g x 2 / os)

Sernik z polewą z białej czekolady (W)

Selekcja muffinek i kruchych babeczek (W)

Brownie z suszonymi śliwkami i orzechami (W)

Ciasto marchewkowe z lukrem pomarańczowym (W)

Wegańska Panna Cotta (V,L,G)



Cykbudka

Występ Stand-Up

Maski dla gości 

Wyposażone kasyno

Pokaz barmański - flair. Pokaz barmański

przygotowany przez jednego lub dwóch

barmanów- efektowne przygotowanie cocktaili 

Pokaz magika

Warsztaty barmańskie- warsztaty 

z przygotowywania cocktaili wraz z konsumpcją

Przeprowadzenie degustacji - whisky,

rumów, win, zależnie od wybrajen oferty
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Możliwość wynajęcia całego lokalu,
systemu nagłośnienia oraz projektora

 


