
Renginio trukmė – 3-7 val.      
Renginio metu „Slidinėjimo akademijos“ erdvės bus uždarytos privačiam renginiui.
Renginio svečiai bus pasitikti su gėrimais.     
Nemokamai galėsite naudotis muzikos aparatūra.      
Viso vakaro metu bus patiektas stalo vanduo.      
Į kainą įskaičiuotos instruktoriaus paslaugos ir visa slidinėjimo įranga (batai, slidės, šalmai).
Instruktoriai gali mokyti čiuožti tiek slidėmis, tiek snieglentėmis.
Papildomi instruktoriai vakaro metu suteiks visą reikiamą pagalbą.  
Svečiai gali naudotis restorano bei „Slidinėjimo akademijos“ patalpomis ir jaustis kaip namie.
Profesionalūs slidinėjimo instruktoriai vakaro metu pademonstruos parodomąją programą.
Kiekvienam vakaro dalyviui yra suteikiamas instruktažas ir slidinėjimo pamoka.
Sutartu metu restorane bus patiekti karštieji patiekalai.    
Esant poreikiui, „Slidinėjimo akademija“ gali būti pritaikyta šokiams ir vakarėliams arba pristatymams 
bei mokymams.      

UŽKANDŽIAI 
5 x aštrūs vištienos sparneliai,  
5 x gruzdinti kalmarų žiedai,  
5 x gruzdintos sūrio spurgos, 
5 x kepta duona su sūriu.  

SALOTOS:  
5 x Cezario salotos su kepta vištiena,
5 x salotos su „grill“ daržovėmis ir ožkos sūriu.  

PADAŽAI:
BBQ padažas, saldžiarugštis padažas, 
česnakinis padažas.

GARNYRAI:
„Grill“ daržovių vėrinukai, šviežios 
daržovės, marinuotos daržovės, „grill“ 
kukurūzo burbuolė, gruzdintos 
bulvytės.      
 

Gėrimus galite įsigyti iš restorano baro. Gėrimai į kainą neįskaičiuoti. Jei svečių skaičius yra 48 ir daugiau, erdvės 
apšvietimas, muzika ir DJ paslaugos - nemokamos. (~ 400 € vertė). Esant poreikiui, meniu gali būti koreguojamas. 
     

PAGRINDINIS PATIEKALAS 
5 x kepti kiaulienos šonkauliukai,   
5 x namines BBQ dešrelės,   
5 x  „grill“ vištienos kepsnys,   
5 x vištienos vėrinukai,   
5 x jautienos mėsainis,   
5 x kiaulienos sprandinės vėrinukai. 

Nuo 24 asmenų (maks. ~100)

Daugiau informacijos

47,50 € su PVM

„Verslo vakaras“

Maistas (esant 24 svečiams):



Renginio metu „Slidinėjimo akademijos“ erdvės gali būti uždarytos privačiam renginiui. 
Rezervacijos metu yra taikomas papildomas užstatas (500 €).

Baro ir jo darbuotojų valandos kaina po vidurnakčio - 90 €.

Jei yra galimybė, slidinėjimo paslaugos gali būti pratęstos. 
Papildoma vieno treniruoklio nuoma valandai - 90 €. 

Renginio metu galite užsisakyti profesionalų DJ, muzikos sistemą, apšvietimą. Šios paslaugos 
kaina iki vidurnakčio - apie 400 €. Pastaba: šios paslaugos negalime garantuoti, 
rekomenduojame užsisakyti šią paslaugą, jei vakarėlyje yra 30-35 asmenys.

Rekomenduojame atlikti rezervaciją prieš 1-2 savaites. Patvirtinimas suteikiamas tik po 
sutartos sumos apmokėjimo.

Sutartas pradžios laikas yra slidinėjimo pamokos laikas! Kad galėtume pradėti pamoką ar 
vakarėlį laiku, svečių laukiame atvykstant anksčiau. Rekomenduojame svečiams atvykti bent  
30-45 min anksčiau, nei sutartas slidinėjimo laikas.

Kiekvienas dalyvis turi perskaityti, pasirašyti ir laikytis mūsų sutarties sąlygų, kurias galite 
rasti čia: www.slidinejimoakademija.lt/lt/sutarties-salygos

Papildoma informacija


