
 

 

 

 

FAQ | najczęściej zadawane pytania 
 

 [ SPOTKANIA KUCHENNE ] 

1. Jak wygląda organizacja spotkania kuchennego w Republice Słonecznej ? 

Spotkania kuchenne to inaczej warsztaty kulinarne. 

Grupa przychodząca na spotkanie ma przygotowany, wcześniej nakryty i udekorowany 

kwiatami i świecami stół, przy którym może poczekać na resztę uczestników spotkania 

pijąc kawę, herbatę lub powitalną lampkę wina. Po zebraniu się na miejscu wszystkich 

uczestników prowadzący warsztaty kulinarne omawia  poszczególne pozycje menu i 

zaprasza uczestników do kuchni do wspólnego gotowania.  

Wszystkie potrawy, które zostaną przygotowane na warsztacie zostają zaserwowane w 

formie kolacji lub obiadu w zależności od godziny rozpoczęcia spotkania. 

2. Ile osób może uczestniczyć w warsztatach ? 

Spotkania warsztatowe organizujemy dla grup od 1 do 30 osób. 

Grupy do 14 osób gotują razem kucharzem w naszym studio kulinarnym. 

Grupy powyżej 14 osób zostają podzielone na 2 podgrupy gdzie jedna z nich gotuje w 

studio kulinarnym, druga na stanowiskach przygotowanych w przyległej do studio Sali. 

3. Jak długo trwa spotkanie? 

Podstawowa oferta przewiduje najem przestrzeni na wyłączność na 5 godzin. 

Samo gotowanie zajmuje naszym gościom około 2,5 godziny. Oczywiście zdarzają się 

grupy, które gotowanie kończą szybciej, są też grupy, które potrzebują nieco więcej 

czasu. Pozostały czas jest przeznaczony na wspólne biesiadowanie. 

4. Czy potrawy przygotowywane na warsztatach są skomplikowane? Czy posiadają 

Państwo pozycje wegetariańskie/ wegańskie? 

Poziom trudności menu możemy dostosować do poziomu uczestników. Posiadamy 

kilkanaście propozycji menu od kilku prowadzących, w naszej ofercie mamy zarówno 

menu wegetariańskie, wegańskie jak i mięsne.  W ofercie posiadamy spotkania nie tylko 

z zakresu kuchni polskiej ale również kuchni z różnych stron świata. 

Jeżeli w zaproponowanych menu warsztatowych nie odnajdą Państwo  odpowiadającej 

propozycji wtedy jesteśmy w stanie przygotować menu na podstawie wysłanych przez 

Państwa wytycznych. 

5. W grupie będzie jedna osoba na specjalnej diecie, czy będzie miała osobne menu ? 

Zawsze prosimy o podanie informacji o specjalnych dietach uczestników, wtedy na 

podstawie wybranego ogólnego menu jesteśmy w tanie zaproponować alternatywne 

przepisy dla wspomnianych osób. 

6. W jakich godzinach / dniach organizujecie Państwo spotkania ?                          

Godzina rozpoczęcia spotkania zależy od Państwa, prowadzimy zarówno spotkania 



 

 

 

 

poranne rozpoczynające się o  godzinie 10:00/ 11:00 jak i spotkania popołudniowe 

rozpoczynające się o godzinie 18:00. 

Termin spotkania również zależy od Państwa, jeżeli oczywiście wybrana data nie będzie 

uprzednio zarezerwowana przez innego klienta. 

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 sa 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 rozpoczetą godzinę dodatkowego najmu 

pobieramy kwotę w wysokości 140,00 zł netto + vat. 

11. Czy w trakcie spotkania jednej grupy organizujemy inne spotkania? 

Spotkania organizujemy  zawsze na wyłączność. 

12. Czy można u Państwa zorganizować samemu spotkanie kuchenne/ warsztaty 

kulinarne z własnym prowadzącym ? Czy można wynająć samą przestrzeń? 

Oczywiście wynajmujemy przestrzeń na godziny. Koszt najmu lokalu na wyłączność to 

350,00 zł netto + vat od każdej kolejnej rozpoczętej godziny zegarowej najmu. 

W cenie najmu mogą Państwo korzystać z kuchni i jej wyposażenia oraz dwóch sal wraz 

z wyposażeniem. Obecność obsługi jest usługą dodatkowo płatną. 

 


