
  
  
 

 

Tel.: 792 772 220, E-mail: biuro@expoproperty.pl,  www.expoproperty.pl 

 

www.expoproperty.pl 

 

EXPO PROPERTY BIS S.C., Al. Chruściela 42A, 04-401 Warszawa 

GALA “INTERBANKIET” ** 
#restauracjaKONGRESOWA 

#uroczystakolacja  

#oficjalnewręczeniestatuetki  

#coverband“dotyk”  

#częśćnieoficjalna 

 

19:00 Uroczyste powitanie gości i otwarcie gali 

Welcome drink 

Oficjalne przemówienie Organizatora i podziękowanie za przybycie 

19:15-20.00  Uroczysta kolacja 

20.00 – 20:50 – występ artystyczny cz. I 

Zespół coverowy “DOTYK” -  EDYTY GÓRNIAK  

20:50 – 21.15 – wręczenie statuetek 

Kategorie: NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, DIZAJN 

21:15 – 22.00 – concert cz. II* 

Zespół coverowy “DOTYK” -  EDYTY GÓRNIAK 

22:00 – 0:00 -   muzyka DJ 

Część nieoficjalna 
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MENU: 

Danie główne serwowane 

Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym, kluski śląskie, mix sałat z sosem winegret 

Zimne przekąski 

Mini naleśniki ze szpinakiem, pastą ziołową i łososiem  

Carpaccio z buraka z szynką parmeńską i kiełkami brokuła  

Suszony pomidor owinięty cukinią  

Deska serów 

Tatar z suszonych pomidorów z dodatkiem maślaka  

Deska mięs pieczonych  

Roladki włoskie z pastą z kurczaka i kolorową papryką 

Sałatki 

Sałatka z buraków ćwikłowych z jabłkami i kozim serem  

Sałatka z rukolą, selerem naciowym , szczypiorkiem i jogurtowym dressingiem 

Przekąski słodkie 

Panna Cotta z musem malinowym kruszoną bezą i liściem mięty  

Szarlotka z cynamonem  

Mus mango z nasionami chia 

        Napoje ciepłe i zimne  

Kawa z ekspresu Etna z czekoladą , Ekspres z kawą  na ziarno  

Herbata smakowa Sir William’s, cukier, mleko, cytryny 

Soki 100 % owocowe- jabłkowy, pomarańczowy  

Woda mineralna niegazowana z miętą i cytryną   

Alkohol – w stołach 10 osobowych  

Wino białe i czerwone 

Wódka  Wyborowa  

Whisky Ballantines 

 

 

 

CENNIK 
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    DLA WYSTAWCY DLA NIEWYSTAWCY 

  1 osoba 600,00 zł netto 990zł netto 

  2 osoby 

980,00 netto razem 

490,00 zł netto/os 

1 780,00 zł netto razem 

890,00 zł netto / osobę 

 

1 stolik 10 osób 

4 500,00 zł netto / stolik 10 os. 

450,00 zł netto/os 

8 500,00 zł netto / stolik 10 os. 

850,00 zł netto/os 

    

 

 

*Zakochani w utworach wykonywanych przez Edytę Górniak, wykonują jej Debiutancki album studyjny który w 

1997roku otrzymał status czterokrotnej płyty platynowej. 

Skład zespołu: 

Patrycja Kałużna – wokal 

Przemek Baranowski – ins. Klawiszowe 

Zbigniew Kalisz – sax 

Szymon Pawlak – perkusja 

Piotr Nawotczyński – bas 

Przemek Góralski -gitary 

 

**organizator zastrzega sobie prawo do zmian w menu i  programie 


