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KITELEPÜLÉSEK

CÉGES RENDEZVÉNYEK

MAGÁN RENDEZVÉNYEK

Legyen szó bármilyen tömegrendezvényről mi

Nyűgözze le partnereit, kollégáit egy páratlan

Szeretné a barátait, családját egy felejthetetlen

egyedülálló szolgáltatást nyújtunk az általunk kife-

magánrendezvénnyel. Exkluzív party service

bulin vendégül látni? Születésnapra, esküvőre,

jlesztett és legyártott különleges Drink truckokkal.

szolgáltatásaink

munkakap-

céges rendezvényekre hívja csapatunkat és mi

Az újrahasznosított anyagokból összeállított

csolatait, növelje dolgozói munkakedvét vagy

különleges élményben részesítjük vendégeit.

használja

különleges

Megfelelő helyszín esetén, több installációval,

marketingfogásként. A garantáltan emlékezetes

étel és italkínálattal 100-2500 fő részére

környezettudatos, egyedi látványú limonádés és
fröccsös-, valamint söröskorsó külsejű pultunk
emble-matikus része lehet bármilyen gasztró-,
vagy zenei fesztiválnak. Az egyedi módon
kialakított kör alakú pultjaink lehetővé teszik
a folyamatos kiszolgálást több száz fő részére is.
A téma keretein belül specifikus rendezvények
esetén is könnyen testreszabható a megjelenésünk.

fel

révén

fejlessze

szolgáltatásunkat

céges rendezvényt megszervezük, gördülékenyen

lebonyolítjuk,

a sikeres üzletéhez.

ezzel

is

hozzájárulva

tudunk vendéglátást biztosítani, igény esetén
rendezvény kellékekkel.

SZIFON KÖR
A KÖR egyik legújabb italpultjának külső megjelenését egy szódásszifon ihlette, mely messziről kommunikálja az ott kapható italok egyik
fő hozzávalóját, a szódát. Italkínálatunkban fröccsök, szörpök, borok
és limonádék találhatóak meg széles ízválasztékban. A kör formájú
pult kialakításának köszönhetően 360 fokban, minden irányból megközelíthetik a vendégek, így könnyedén kiszolgálunk nagyobb kapacitású
tömegeket is. A pult feltűnő kialakításának és világítási megoldásainak
köszönhetően bármilyen közegben megállja a helyét, ahogy méretben
és megjelenésben is egyaránt alkalmas minden rendezvényre.
Az italok különlegessége abban rejlik, hogy saját gyártású alapanyagokból,
és különleges ízek felhasználásával készítjük őket, így garantálva
a felejthetetlen ízélményt vendégeink számára. Fröccseinket és különleges

limonádéinkat

házilag

készített

magas

gyümölcstartalmú

szirupokkal ízesítjük, míg borainkról az Etyeki Kattra Pincészet gondoskodik.
Terület igény: 2m2

Áramigény: 1x16A

KORSÓ KÖR?
A KÖR másik újdonsága az egyedülálló söröskorsó megjelenésű pult, ami
mellett nehéz úgy elmenni, hogy az ember ne kívánjon meg egy finom,
hideg sört. A szintén kör alakú pultunkban olyan úttörő lehetőséget kínálunk
vendégeinknek, amire hazánkban eddig még nem volt példa, ugyanis
különleges kialakításának köszönhetően vendégeink akár saját maguknak
csapolhatják az Etyeki Sörmanufaktúra által készített sörkülönlegességeket.
A pultban a sörök mellett szerepet kap a pálinka is, amit saját termesztésű
gyümölcsökből készítünk, így garantálva az igazi hazai ízvilágot. Az egyedi
tervezés és kivitelezés lehetővé teszi,hogy egyszerre nagyobb tömegeket is
kiszolgáljunk, ugyanis vendégeink minden irányból megközelíthetik egyedi
drinktruck-unkat.
Terület igény: 2m2

Áramigény: 1x16A

KÖR TRUCK
A KÖR legnagyobb pultja a Big Truck egy extravagáns kombinált italpult,
amiben a borosüveg, illetve a szódásszifon formavilága köszön vissza.
Az egyedi megjelenésű pultban egy 180 fokos vízfal is helyet kapott, ami
feltűnősége miatt rögtön oda vonzza a tekinteteket, illetve asszociálhatunk
a pezsgő víz látványától az általunk kínált szénsavas frissítőkre.
A minőség, mint mindegyik pultunknál itt is nagyon fontos számunkra, így
csak a legjobb termékeket kínáljuk vendégeinknek. Italkínálatunkban szerepel
nek az Etyeki Sörmanufaktúra sörkülönlegességei, az Etyeki Kattrapincészet
borai, valamint a saját magunk által termelt gyümölcsből készült pálinkák is.
Limonádéink különlegessége az egyedi ízválaszték mellett az, hogy 50%-os
gyümölcsvelővel és fagyasztott gyümölcsökkel kínáljuk.
Terület igény: 10m2

Áramigény: 1x16A 3X16A Csatlakozóval

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Bízunk benne, hogy hamarosan elégedett
vendégeink, vagy visszatérő megrendelőink
között tudhatjuk!
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