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Miesto pre Váš
teambuilding a
firemné podujatia



Reprezentatívny 
priestor
Súkromné priestory v centre 
mesta s interiérom na úrovni

Chutný catering
Hlavné jedlá, salámové a 
syrové misy, fingerfood, ...

Riadené 
degustácie
Ochutnávka prémiového 
alkoholu s odborným výkladom

Kvalifikovaný 
personál
Milý a ochotný personál 
pripravený vyhovieť vám

01

03

02

04

Čo u nás nájdete?



Reprezentatívny 
priestor

Miesto, kde sa budete cítiť dobre.
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◇ Ľahká dostupnosť v centre starého mesta

◇ Súkromný priestor do ktorého sa nebudete 
hanbiť pozvať najlepších zákazníkov, či 
zamestnancov

◇ Rozdelenie na časti:
● Hlavný priestor s veľkou TV
● Privátny salón s krbom a 
koženými sedačkami
● Barová časť s ohurujúcou 
ponukou prémiových rumov, whisky, 
koňakov a ginov

◇ Kapacita pre 30 ľudí

◇ Wi-fi, ozvučenie reproduktormi, súkromné WC



Hlavný priestor Privátny salón

Barová časť



Chutný
catering

Základom dobrého večera je dobrá večera.
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◇ Chutné jedlo skvele doplní atmosféru vášho 
večera

◇ Či už sú to jednohubky, obložené misy alebo 
bohatá večera formou švédskych stolov, 
môžete si byť istí, že vám u nás bude chutiť

◇ Ponuku jedla vieme vyskladať presne podľa 
vašich požiadavok





Riadené
degustácie

Špeciálne rumy, whisky, či koňaky - u nás spoznáte ich čaro.
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◇ Chcete ochutnať veľmi staré rumy? Žiaden 
problém! Máte radšej skôr whisky? U nás 
budete ako v raji.

◇ Špeciálnym bodom vašej akcie môže byť 
degustácia prémiového alkoholu s odborným 
výkladom

◇ Keďže naša spoločnosť distribuuje viaceré 
značky na slovenskom trhu, vieme vám 
poskytnúť možnosť ochutnať skutočné 
špeciality





Kvalifikovaný
personál

Vo firemných podujatiach máme dlhoročné skúsenosti.
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◇ Počas vášho podujatia vám bude k dispozícii 
náš vyškolený a kvalifikovaný personál

◇ Postaráme sa o hladký priebeh od začiatku až 
po samý koniec

◇ Niekoľkoročné skúsenosti s firemnými 
podujatiami sú zárukou vašej spokojnosti



V prípade záujmu o bližšie 
informácie prosíme kontaktuje 
vedúceho prevádzky:

Ľubomír Janega
Tel.: +421 910 581 277
Mail: 44@acan.sk

Kontakt



Tešíme sa
na Vás


