Oferta wynajmu sal

OFERTA
WYNAJMU
SALI WIDOWISKOWEJ
ZESPOŁU MAZOWSZE,
SAL KONFERENCYJNYCH
ORAZ SZKOLENIOWYCH

Innowacyjne rozwiązania techniczne połączone z zamiłowaniem do
tradycji tworzą możliwość przeniesienia wydarzeń kulturalnych,
artystycznych oraz szkoleniowo-konferencyjnych na zupełnie nowy
poziom. Blisko 40 tysięcy metrów sześciennych przestrzeni, jedna
z najnowocześniejszych w Europie sal widowiskowych, Siedziba
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” Ambasada Polskiej Kultury. Wszystko to, z najwyższą dbałością
o szczegóły zamknięte w jednym miejscu - Europejskie Centrum
Matecznik Mazowsze. W asyście tych wyjątkowych składników, jako
operator Centrum mamy zaszczyt aranżować niecodzienne
i prestiżowe spotkania. Wierzymy, że pasja tworzenia oraz najwyższa
jakość są dla Państwa równie ważne. Dlatego oddajemy w ręce
klientów wachlarz naszych możliwości, zobowiązując się z należytą
estymą zrealizować każde wydarzenie.
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Sala widowiskowa

SALA

WIDOWISKOWA
ZESPOŁU MAZOWSZE
Sala widowiskowa Zespołu Mazowsze jest perłą w koronie
Europejskiego Centrum Matecznik Mazowsze. 560 komfortowych
miejsc uczestniczy w teatralnym układzie pomieszczenia a unikalna
konstrukcja widowni zawierająca teleskopowe podnośniki ruchomej
podłogi, po automatycznym usunięciu foteli pozwala na dowolne
zaaranżowanie sali o powierzchni 1100 m 2.

• 560 miejsc widowni w teatralnym układzie sali
• Scena o powierzchni 350 m 2
• Dwie boczne kieszenie wielkości 100 m 2 każda
• 13 m wysokości sali
• Garderoby pozwalające pomieścić do 100 osób
• Bogate zaplecze multimedialne
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Prestiżowe wnętrze oraz taras widokowy połączone z użytkowymi
walorami pomieszczenia tworzą idealne warunki do realizacji
uroczystych przyjęć po części konferencyjnej lub artystycznej
wydarzenia odbywającego się na sali widowiskowej. Ta część służy
również do organizacji wystaw, pokazów mody, małych koncertów
oraz różnego rodzaju spotkań. Dwupoziomowe Foyer stanowi
dodatkowe 850 m 2 przestrzeni kreatywnej.

• 850 m 2 kreatywnej przestrzeni
• 2 szatnie - 2 x 60 m 2
• Taras widokowy - 70 m 2
• prestiżowe wnętrze
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Sale warsztatowe

SALA PRÓB
Gamę możliwości realizacyjnych zwiększają Sale Warsztatowe. Sala
prób o wymiarach 11 m x 12 m dających ponad 130 m 2 przestrzeni
użytkowej dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym
zapewnia doskonałą akustykę pomieszczenia oraz wysoki komfort
pracy.

129 m2

SALE

BALETOWE
• sala o powierzchni 132 m 2 (11 m x 12 m)
• sala o powierzchni 235 m 2 (11,5 m x 20,5 m)
• sale z dostępem do światła dziennego
• podłoga taneczna zabezpieczona warstwą ochronną
• zamontowane w ścianach drążki baletowe
• lustra na 2 ścianach
• wyposażenie techniczne: klimatyzacja, WiFi, fortepian
lub pianino, przenośny zestaw nagłośnienia, regulowane
oświetlenie sali

235 m2

132 m2

KONFERENCYJNE
Do Państwa usług oddajemy dwie w pełni wyposażone, nowoczesne
i funkcjonalne sale konferencyjne. Każdą z nich zależnie od potrzeb
można dowolnie zaaranżować.

• sala Kurpiowska o powierzchni ok. 60 m 2 (6 m x 10 m)
• sala Łowicka o powierzchni ok. 90 m 2 (9 m x 10 m)
• sale z dostępem do światła dziennego
• blisko 200 komfortowych miejsc siedzących
• wyposażenie techniczne i multimedialne: klimatyzacja,
ekrany, rzutniki, nagłośnienie oraz sieć WiFi

60 m2

90 m2

CAFETERIA
Każde spotkanie musi mieć przerwę. Dlatego w sąsiedztwie sal
konferencyjnych ulokowana jest wygodnie urządzona, wypełniona
ciepłymi barwami cafeteria. Chwila z lunchem, kawą i deserem
stworzą okazję do rozmów oraz pozwolą uczestnikom złapać oddech
i nabrać sił do działania.

75 m2

Sale konferencyjne i cafeteria

SALE

Organizacja wyjątkowego spotkania, to nie tylko wynajem sali
szkoleniowej czy konferencyjnej. Z myślą o zadowoleniu naszych
klientów wraz z partnerem - Restauracją Elita przygotowaliśmy
indywidualne menu cateringowe - "MAZOWSZE". Porcelanowa
zastawa, kuszące zapachem bemary, pełne elegancji stoły koktajlowe
ozdobione kompozycjami z żywych kwiatów tworzą niezapomniany
klimat każdego wydarzenia.

MAZOWSZE BUDGET*
Bufet zimny
Łosoś zawijany ze szpinakiem i serkiem chrzanowym
Melon w szynce parmeńskiej z kolendrą i sosem balsamicznym
Szpinak z suszonymi pomidorami i parmezanem
Pasztet z dzika z sosem cumberland
Soczysty rostbef z ogórkiem konserwowymi i sosem tatarskim
Tatar ze świeżego łososia na pumperniklu
Mini babeczki z serem pleśniowym i orzechami
Sałatka z paluszków krabowych ze świeżym ogórkiem
Rukola z prażonym bekonem, mozarellą oraz vinegfetem ziołowym
Gruszki z serkiem filadelphia i włoską szynką
Roladki z cukinii z serkiem i ziołami

Bufet deserowy
mini serniczki, mini szarlotki, mini babeczki z owowcami, mini Tiramisu, mini Pana Cota

Bufet z napojami
napoje gorące ( kawa Expres, herbata) + dodatki bez ograniczeń
soki owocowe, woda mineralna, bez ograniczeń

MAZOWSZE STANDARD*
Bufet zimny
Galantyna z kurczaka z owocami
Łosoś zawijany ze szpinakiem i serkiem chrzanowym
Półmisek mięs pieczonych własnego wyrobu
Szpinak z suszonymi pomidorami i parmezanem
Pasztet z dzika z sosem cumberland
Warzywa grillowane z sosem balsamico
Ruloniki z szynki zawijane z farszem serowym
Rukola z prażonym bekonem, mozarellą oraz vinegretem

Bufet gorący
Beef Strogonoff
Roladki z piersi indyka z serem rokpol otulone bekonem
Wybór pierożków: z kapustą i leśnymi grzybami, ruskie

Bufet deserowy
mini serniczki, mini szarlotki, mini babeczki z owocami

Bufet z napojami
napoje gorące (kawa, herbata) + dodatki
soki owocowe, woda mineralna

MAZOWSZE PREMIUM*
Kolacja serwowana
Przekąska: Torcik z buraka i sera koziego
Zupa: Krem z kurek podany z groszkiem ptysiowym / Bulion z kołdunami i tartym parmezanem
Danie Główne: Piersi kacze z sosem żurawinowym, podane z pieczonymi jabłkami, buraczkami
oraz kluseczkami kładzionymi na parze i mixem sałat
Deser: Mus z białej i ciemnej czekolady

Bufet zimny:
Rolada z sandacza z musem chrzanowym
Pasztet z dziczyzny z sosem cumberland
Schab faszerowany musem jajeczno chrzanowym powlekany delikatną galaretą
Łosoś wędzony zawijany ze szpinakiem i serkiem chrzanowym
Kulki z melona z szynką parmeńską
Sałatka z grillowanego kurczaka z ananasem
Sałatka z salami i suszonymi pomidorami

Bufet deserowy:
FONTANNA CZEKOLADOWA Z OWOCAMI
babeczki z budyniem i owocami, mini serniki, mini szarlotki

Napoje:
Woda, soki, kawa, herbata bez ograniczeń

* w związku z sezonowością składników menu w ofercie może ulec zmianie

Catering

CATERING

Kontakt

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.
Posiadając bogate doświadczenie w dziedzinie produkcji wydarzeń
jesteśmy przekonani, iż są Państwo w dobrych rękach.
Zapraszamy do kontaktu.

Agnieszka Rogowska-Micek
Manager Wydarzeń Artystycznych
tel: 519 160 947
e-mail: agnieszka.micek@elitamazowsze.pl

Piotr Kowalczyk
C.E.O.
tel: 605 554 891
e-mail: piotr.kowalczyk@elitamazowsze.pl

ul. Świerkowa 2
05-805 Otrębusy
www.elitamazowsze.pl
Dysponujemy parkingiem na 200 aut oraz parkingiem podziemnym dla gości VIP.

