
 

 

 

 

 

FAQ | najczęściej zadawane pytania 
 

 [ GRILL PARTY ] 

1) W jakiej formie organizowane jest spotkanie typu grill party ? 

Spotkanie grillowane może zostać urządzone w dwóch formach. Jako 

grillowy warsztat kulinarny lub jako obiad/ kolacja zasiadana z daniami 

grillowymi. 

W przypadku warsztatu całe menu jest przygotowywane przez gości. Po 

zakończeniu gotowania jest serwowane głównego stołu. W przypadku 

zasiadanego spotkania menu grillowe jest serwowane do głównego stołu 

lub bufetu. 

2) Jak wygląda menu grillowe ? 

W przypadku warsztatów kulinarnych mamy gotowe menu do wyboru ( 

jedno menu zawiera około 5 – 6 dań grillowych ). Grillowe spotkanie 

zasiadane rozpoczyna się od zupy/ zimnej przystawki, na danie główne 

serujemy po 3 rodzaje mięs, sałatek i dodatków skrobiowych. Spotkanie 

kończymy deserem. W obu przypadkach w koszt organizacji spotkania 

wliczone są nielimitowane napoje bezalkoholowe ( kawa, herbata, sok 

jabłkowy, sok pomarańczowy). 

3) Czy spotkanie organizowane jest zawsze w ogrodzie ? 

Stoły ustawiamy w zależności od sprzyjającej pogody wewnątrz sal, na 

tarasie lub w formie koktajlowej na ogrodzie. W związku z naszą lokalizacją 

w okolicy domków jednorodzinnych obowiązuje nas przestrzeganie ciszy 

nocnej. Z ogrodu mogą Państwo korzystać do godziny 22:00. Po tej godzinie 

prosimy o przeniesienie spotkania do wnętrza sal. 

4) Ile osób może uczestniczyć w spotkaniu ? 

W zależności od formy spotkania możemy przyjąć do 34 osób ( warsztaty ) 

lub do 60 osób ( przyjęcie z menu grillowym ). 

5) Czy posiadają Państwo grill węglowy czy gazowy ? 

Dania przygotowujemy na grillu gazowym. 

6) Co się dzieje ze spotkaniem w przypadku nagłego załamania się pogody ? 

W przypadku nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych, jeżeli 

forma przyjęcia miała charakter koktajlowy przenosimy do wnętrza sal. 

Dania grillowe możemy przygotować w profesjonalnym piecu 

konwekcyjnym. Podsumowując - zła aura nie przeszkadza w przygotowaniu 

spotkania grillowego. 

7) Jak dokonać rezerwacji spotkania ? 



 

 

 

 

Rezerwacje terminów na spotkania przyjmujemy jedynie drogą mailową. 

Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest dokonanie wpłaty zaliczki 

rezerwacyjnej po dokonaniu uprzednio wstępnej rezerwacji. 

8) Czy menu wybieramy na miejscu tak jak w restauracji? 

Spotkania organizujemy na podstawie ofert przygotowywanych najpóźniej 

na tydzień przed spotkaniem, wszystkie szczegóły organizacji spotkania są z 

Państwem omawiane na spotkaniu z managerem w Republice Słonecznej 

lub mailowo, jeżeli jest tak Państwo wygodniej. 

9) Czy na spotkaniu można zakupić soki/ alkohol? 

W podstawowej ofercie w cenie spotkania zapewniamy nielimitowane 

napoje bezalkoholowe. Przy okazji spotkań firmowych serwujemy uprzednio 

wybrane przez organizatorów rodzaje alkoholi.  

10) Czy w przypadku przedłużenia się spotkania pobierają Państwo opłaty? 

W ofercie spotkania zawieramy informację o ramach czasowych każdego 

spotkania. Jeżeli przekroczą Państwo limit czasu, za każdą rozpoczętą 

godzinę dodatkowego najmu pobieramy kwotę w 140,00 zł netto + vat. 


