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Fontanna czekolady w restauracji!
NOWE OLICZE CZEKOLADY
OFERTA DLA GRUP ZOORGANIZOWANYCH
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Rynek 10, 67-200 Głogów
budynek ratusza Urzędu Miasta

tel. +48 (76) 726 33 99
fax +48 (76) 726 44 11
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R

estauracja Pod Starym Głogiem w Głogowie

to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na kulinarnej mapie naszego regionu.
Zlokalizowana we wschodniej części budynku Ratusza zwraca uwagę stylowymi wnętrzami z
kilkusetletnia tradycją. Już dziś, w stylowo odrestaurowanych i w pełni klimatyzowanych wnętrzach,
można spędzić słodkie wieczory. Restauracja urzeka eleganckimi wnętrzami w połączeniu z
doskonałą ofertą kulinarną, ciekawą oprawą i profesjonalnym serwisem.

F

ontanna czekolady

Czekoladowe fontanny, znane na całym świecie, swój początek zawdzięczają entuzjazmowi
ludzi w Stanach Zjednoczonych, kochających dobrą zabawę. Ludzi, którzy w wyjątkowy sposób
potrafią łączyć przyjemność z odpoczynkiem. Od kilku lat fontanny goszczą również na stołach
Europy, stając się jedną z największych atrakcji wieczoru, podbijając serca miłośników czekolady.
Fontanna to nie tylko najbardziej widoczne miejsce podczas wydarzeń, ale również najlepszy
sposób na integrację Gości. Dzięki swej pysznej Belgijskiej czekoladzie zapada w pamięć i tworzy
słodkie wspomnienia. Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób można uatrakcyjnić planowana uroczystość
to fontanna czekolady jest z pewnością jedną z bardziej oryginalnych atrakcji wieczoru.

Panel degustacji czekoladowych atrakcji!
Minimalna ilość: 40 osób!
Stały koszt usługi fontanny czekoladowej poniżej 40 osób = 600,00 PLN!

16,00 PLN / osobę;
Oferta dostępna dla grup zorganizowanych minimum 40 osób!

14,00 PLN / osobę;
Oferta dostępna dla grup zorganizowanych minimum 60 osób!

12,00 PLN / osobę;
Oferta dostępna dla grup zorganizowanych minimum 80 osób!
Serdecznie zapraszamy.
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Restauracja Pod Starym Głogiem – miejsce Twoich czekoladowych atrakcji.

KONTAKT

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z naszym biurem:
Rynek 10
67-200 Głogów

info@restauracja-ratusz.pl
+(48) 76 726 33 99
Zapraszamy do naszego serwisu:

www.restauracja-ratusz.pl

Restauracja w Ratuszu – wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi.

DO ZOBACZENIA W RESTAURACJI
OFERTA DOSTĘPNA NA STRONACH NASZEGO SERWISU

www.restauracja-ratusz.pl
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