ŠALINA PUB
C ENÍK

RESTAURAČNÍ PIVNÍ TRAMVAJ STAROBRNO

J Í Z D

2 0 22

PRO EVENTY A UZAVŘENÉ SKUPINY

1) PROVOZ ŠALINA PUBU
tramvaj
s řidičem

cateringový
servis

produkce
jízdy

CELKEM ZA JÍZDU
BEZ PIVA A OBČERSTVENÍ

1. HODINA
JÍZDY

3 500 Kč + 3 200 Kč + 2 500 Kč

9 200 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ
HODINA JÍZDY

2 500 Kč + 800 Kč + 900 Kč

4 200 Kč

účtování jízd jízdy se účtují od výjezdu pivní šaliny z vozovny Pisárky po návrat tramvaje zpět do Pisárek s možností
nástupu/výstupu na nejbližších zastávkách (Výstaviště hlavní vstup / Mendlovo nám.) nebo v rámci tramvajové sítě na jiných zastávkách
příklad trasy hodinové jízdy po Brně Výstaviště  Mendlovo náměstí  Hybešova  Hlavní nádraží  Náměstí Svobody
 Rooseveltova  Malinovského náměstí  Cejl  Jugoslávská  Zemědělská – smyčka  Jugoslávská  Milady Horákové 
Česká  Šilingrovo náměstí  Nové sady  Hlavní nádraží  Rooseveltova  Moravské náměstí  Náměstí Svobody  Hlavní
nádraží  Hybešova  Mendlovo náměstí  Výstaviště
přesné trasování podle dohody a provozních možností
maximální obsaditelnost šaliny 55 osob (38 míst k sezení, 17 míst ke stání) • doporučená obsazenost 40 – 50 osob
vybavení v šalině audio video systém • bezdrátový internet • WC

2) PIVO A OBČERSTVENÍ
základní objednávka piva – jeden 30 l soudek (60 piv 0,5l)

během jízdy možnost výčepu dvou druhů soudků současně

Starobrno Bitr 12°

Starobrno Medium 11°

Heineken 12°

2 200 Kč

2 150 Kč

2 800 Kč

další nabídka na výčepu
Zlatopramen Radler Citron nealko 30 l • Strongbow Cider Gold Apple 15 l • Zulu citron „žlutá“ limonáda 30 l
balené nápoje, víno a teplé nápoje úhrada dle zvláštní objednávky nebo podle objednávky z nápojového lístku
Kofola 0,5 l • voda 0,5 l • nealko pivo Krušovice 0,5 l • víno Habánské sklepy 0,2 l • sekt 0,2 l • káva
výběr z šalinového studeného a teplého občerstvení kalkulace a objednávka dle požadavků klienta
pivní chuťovky na řemeslném chlebu škvarkové • tvarůžkové • bůčkové • pivní pomazánka • tlačenkové • nivové koule
obložené mísy šunková • sýrová • zabijačková • masová (výpečky, roláda, sekaná, klobásky) • zeleninová • mix (uzeniny, sýry, zelenina)
hlavní chody hovězí tatarák s topinkami • pikantní hovězí guláš • vepřové mini řízečky • kuřecí mini řízečky
saláty šopský salát • těstovinový salát s grilovaným krůtím masem dezerty svatební čebínské koláčky (tvarohové, povidlové, ořechové)

3) OBJEDNÁVKOVÉ A PROVOZNÍ CENTRUM
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. Špitálka 41, 602 00 Brno • T: 543 537 217 • E: salinapub@snip-brno.cz
platnost ceníku od 9. 5. 2022 • k cenám se účtuje DPH 21% • podmínkou jízdy je úhrada sjednané ceny zálohově před výjezdem

