konferencja

spektakl
catering
z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

foyer 0

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Niepowtarzalne, zjawiskowe foyer, to doskonałe miejsce do organizacji
zarówno wytwornych bankietów, jak i cocktail parties. Przestrzeń nawiązuje
do przedwojennych tradycji, gdzie elegancja spotyka się z ekstrawagancją,
a szyk i wytworność z oryginalnością. Spotkanie w klimatycznym foyer, przy
akompaniamencie fortepianu, blasku złotych żyrandoli, na wygodnych
aksamitnych sofach pozostanie niezapomnianym wydarzeniem.

foyer 0

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Nowoczesne przestrzenie oraz niepowtarzalne wnętrza pozwalają na
organizację różnorodnych wydarzeń, zachowując przy tym to,
co charakterystyczne dla Teatru – nastrój, klimat, charyzmę.

foyer 1

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

sala teatralna

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Scena Teatru VARIETE zapewnia idealne warunki do organizacji koncertów,
spektakli, pokazów mody oraz większych imprez rmowych. Eleganckie, wygodne
fotele gwarantują komfort odbioru. Scena wyposażona jest w najnowocześniejszy
system nagłaśniający i oświetleniowy.

sala baletowa

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Sala baletowa umożliwia dowolną jej aranżację w zależności od potrzeb Gości.
To idealne miejsce do kameralnych spektakli, wieczorów autorskich, prezentacji
czy spotkań otwartych. Dzięki mobilnym drążkom baletowym i lustrzanym ścianom, sala baletowa doskonale nadaje się do organizacji warsztatów tanecznych czy teatralnych.

to co nas wyróżnia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sala Teatralna
Foyer 0
Foyer 1
Sala baletowa
Charakteryzatornia + Garderoby
Sala prób czytanych
Własny parking
6 pokoi gościnnych - noclegowych
Doskonałe oświetlenie
Precyzyjne nagłośnienie
Bar z drinkami i alkoholem
Lokalizacja
Atmosfera miejsca i życzliwi ludzie

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

394 miejsca
250 osób
150 osób
80 osób
30 osób (6 oddzielnych dużych garderób)
25 osób
50 aut
(DBL)

Teatr VARIETE jest idealną przestrzenią
do organizacji różnego rodzaju wydarzeń
artystycznych, imprez rmowych, wykładów, koncertów, konferencji, jubileuszy.

poznaj naszą ofertę
na event rmowy

nazwa wydarzenia:
miejsce wydarzenia:
ilość osób:
wieczorowe show:
program:
cena za osobę:

a w powyższej cenie:

event rmowy
Teatr VARIETE, ul.Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków
od 200 do 400
Variete Film Show | Rewia VARIETE | Dziewczyna z plakatu
powitanie welcome reception oraz nger foods, kolacja bankietowa z open barem i alkoholami 3h, spektakl
320 zł/os netto (min. 100 osób)
265 zł/os netto (250 do 300 osób)

285 zł/os netto (200 do 250 osób)
240 zł/os netto (powyżej 300 osób)

wynajem teatru od 13:00 do 01:00
spektakl
całodzienny catering,
zespół zaangażowanych ludzi, którzy będą pracować za Ciebie

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Cena bez spektaklu już od 220

zł/os

oferta
EVENT

zapytaj nas
wyślij email

poznaj naszą ofertę
na event rmowy
welcome reception
wino białe i czerwone
rozpoczęcie spotkania
nger foods
Mini sałatka owocowa podawana w szkiełku
Sakiewki z ogórka faszerowane
marynowanym łososiem i chili
Roladki z tortilli z serkiem mascarpone,
wędzoną makrelą, pomidorami i rukolą
Tartoletka z kurkami i chipsem z kiełbasy
krakowskiej z ziołami
Satay w sosie orzechowo-sojowym
na szpadkach
Zielone szpinakowe naleśniki z serem bundz,
pomidorami i rukolą
Ser kozi podany na grillowanej cukinii z
chipsem krewetkowym i świeżą kolendrą

bufet gorący
Zupa małżowa z marchewką, serem cammembert i winem
Zupa tajska z imbirem, mlekiem kokosowym i kurczakiem
Łosoś w marynacie miodowo-musztardowej z sosem
cytrynowo-kolendrowym
Skoki Królicze w śmietanowym sosie dijon i
pieczoną marchewką
Grillowana pierś z kurczaka w sosie sojowo-orzechowym
z fasolnikiem chińskim, choi sum i marakują
Wołowina duszona po prowansalsku w czerwonym winie
z dodatkiem krewetki black tiger
Warzywa z grilla z oliwą i świeżymi ziołami
Karmelizowane mini buraczki podawane
w świeżym majeranku i kropelkami octu gowego
Kasza pęczak z zieloną fasolką i szparagami
Ziemniaki Boulangere

bufet zimny
Sałatka rzymska z sosem anchovis i grzankami
Sałatka Capresse z melonem i kolendrowym pesto
Rukola z liśćmi szpinaku podawana z pieczonymi
warzywami, gorgonzolą, gruszką i orzechami
z malinowym vinaigrette
Pescaccio z Łososia ze słonecznikiem prażonym,
parmezanem, rukolą, kaparami i ogórkowo-kolendrową
salsą
Comber z sarny na leśnej sałatce z maślaków
w towarzystwie kontury z jagód
Kaczka pieczona po polsku z żurawiną i marynowaną
gruszką
Sałatka z rukwii wodnej, micro kolorowymi marchewkami
i oletowym kalaorem z kiełkami sojowymi i serem tofu

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

oferta
EVENT

zapytaj nas
wyślij email

poznaj naszą ofertę
na event rmowy
bufet deserowy
Tarta gruszkowa z ciastem francuskim
Mus z czarnej porzeczki z listkami białej
czekolady
Creme brulle z rabarbarem i karmelem
Sernik NY na zimno, wanilia, gorzka czekolada,
gruszki, szafran, tymianek, chilli

open bar
napoje gazowane
soki owocowe 100%
woda mineralna bez gazu i z gazem
kawa podawana z ekspresów ciśnieniowych
herbata i zioła ronneleldt
wódka wyborowa
whisky Ballantine’s
whisky Johnnie Walker Red
wino czerwone
wino białe
piwo butelkowane
gin
martini
malibu

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

oferta
EVENT

zapytaj nas
wyślij email

poznaj naszą ofertę
na konferencję lub kongres

nazwa wydarzenia:

konferencja, kongres - wydarzenie całodzienne

miejsce wydarzenia:

Teatr VARIETE, ul.Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

ilość osób:
wieczorowe show:
program dnia:
cena za osobę:
a w powyższej cenie:

od 200 do 400
Variete Film Show | Rewia VARIETE | Dziewczyna z plakatu
powitanie welcome reception, całodzienna przerwa kawowa do 8h, lunch, pożegnalny drink
245 zł/os netto (200 do 250 osób) 225 zł/os netto (250 do 300 osób)
wynajem teatru od 07:00 do 22:00
spektakl
całodzienny catering,
zespół zaangażowanych ludzi, którzy będą pracować za Ciebie

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

199 zł/os netto (powyżej 300 osób)

oferta
KONGRES

zapytaj nas
wyślij email

poznaj naszą ofertę
na konferencję lub kongres
welcome reception
wino białe i czerwone
rozpoczęcie spotkania

bufet gorący
Krem selerowy z prażonym boczkiem
Chlebowa zupa prądnicka ze świeżymi pomidorami,
cebulą i olejem konopnym

przerwa kawowa
kawa z ekspresów ciśnieniowych
woda mineralna niegazowana
soki owocowe 100 %
herbaty i zioła ronnefeldt
miód, cukier trzcinowy, cytryny, mleko
kruche ciastka różne rodzaje
owoce podawane w całości
drink pożegnalny
Kolory teatru - drink bezalkoholowy

Filety z kurczaka w indyjskim sosie Garam Masala
Wieprzowina w sosie z czerwonego wina, suski sechlońskiej
i charsznickiej kapusty kwaszonej z suszonymi grzybami
Tortellini szpinakowe w sosie serowym i parmezanem
Ragout warzywne z cukinii, bakłażana, brokuła
i karmelizowanej marchwi
Biały ryż z warzywami
Kasza gryczana z masłem

bufet zimny
Kurze piersi w orzechach ziemnych
i sosie sojowo-orzechowym
Sałata lodowa z pomidorami i warzywami
Surówka z kapusty pekińskiej ze świeżymi warzywami,
kiełkami, sałatami i sosem musztardowo-miodowym
Sałata ze świeżym szpinakiem, orzechami brazylijskimi,
mango i grillowanymi krewetkami
Pasztety domowe podawane z piklami i marynowanymi
grzybami
Pieczywo świeżo pieczone
Desery
Creme brulle z palonym ananasem
Ciasto czekoladowe z musem mango
Mus śmietankowy z malinami i białą czekoladą

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

oferta
KONGRES

zapytaj nas
wyślij email

wyobraź sobie...

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Variete Film Show - wieczór z muzyką lmową

to będzie...

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Rewia VARIETE - zmysłowy taniec, śpiew, akrobacje

klucz...

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

Dziewczyna z plakatu - farsa muzyczna w znakomitej obsadzie

do waszego eventu

z miłości
do

z

sztuki

pasji

do jedzenia

www.masterscatering.com.pl
www.teatrvariete.pl

