Bakkara - найбільш
незвичайний готель
на річці в Києві!
Готель, що розташований на
блакитних хвилях річки Дніпро,
пропонує для бізнесу та
відпочинку 200 номерів різних
категорій, конференц-сервіс
європейського рівня, незвичайні
локації для ваших заходів.
Розташування готелю на річці
налаштовує на затишний
відпочинок, а близькість до
центру міста стане в нагоді у
випадку бізнес-подорожі.
Bakkara - найбільш незвичайний
готель на річці, де ви відпочините
від справ та метушні великого
міста!
Відпочивайте навіть у
відрядженні!

Конференц-сервіс
Конференц-зала та
переговорні
До ваших послуг простора та
світла конференц-зала на 100
осіб та 4 кімнати для
переговорів на 36 осіб.
Мобільні меблі, сучасне
обладнання і високошвидкісний
Wi-Fi, комфортний інтер’єр та
турбота про деталі гарантують
успішність та продуктивність
заходу.

Конференц-зала
на 100 осіб
Площа зали - 105 кв. м
Ширина
Висота
Довжина
13.22
2.24
7.84
Вартість оренди
• 3000 грн. - півдня
• 5500 грн. - повний день
Вартість оренди включає:
• Екран підвісний, проектор
• Фліпчарт, маркери
• Wi-Fi
• Кондиціонер
• Окрема зала для кави-паузи
Конфігурація зали:
• Театр------------- 100 осіб
• П------------------ 40 осіб
• Круглий стіл---- 40 осіб
• Клас-------------- 40 осіб

Переговорна кімната
на 36 осіб
Площа- 52 м2
Ширина Висота
8.75
2.24

Довжина
7.84

Вартість оренди переговорної
• 4400 грн. - повний день
Вартість оренди включає:
• Плазма для презентацій
• Екран переносний, проектор
• Фліпчарт, маркери
• Wi-Fi
• Кондиціонер
• Панорамний вид на Дніпро або
паркову територію
Конфігурація переговорної :
• Театр------------- 36осіб
• U shape---------- 25 осіб
• Круглий стіл---- 18 осіб

Конференц меню
Кава-пауза
1 Кава-пауза, 50 грн.
• Кава з вершками (100 мг) або чай з лимоном (200 мг)
• Десерт або випічка (1 порція)
2 Кава-пауза, 60 грн.
• Кава з вершками (100 мг) або чай з лимоном (200 мг)
• Сендвіч (1 порція)
3 Кава-пауза, 85 грн.
• Кава з вершками (100 мг) або чай з лимоном (200 мг)
• Десерт або випічка (2 порції)
4 Кава-пауза, 95 грн.
• Кава з вершками (100 мг) або чай з лимоном (200 мг)
• Десерт або випічка (1 порція)
• Сендвіч (1 проція)
5 Кава-пауза, 135 грн.
• Кава з вершками (100 мг) або чай з лимоном (200 мг)
• Десерт або випічка (1 порція)
• Сендвіч (1 порція)
• Фрукти (1 порція)

Кава пауза розрахована на 1 гостя.
Додатково оплачується 10% за обслуговування.
Оберіть позицію випічки для вашого кава-брейку з наступної сторінки

Конференц меню
Оберіть напоі та випічку
для вашої перерви на каву
Напої

мл/г

грн.

Кава заварна з вершками

100

15

Чай пакетов. з лимоном

100

15

Сік в асортименті

250

15

Вода мінеральна

330

25

Вода з м`ятою та лимоном

250

15

Лимонад

250

25

г

грн.

Круасан/сендвіч з шинкою,
сиром і гірчичним соусом

120

45

Круасан/сендвіч з сьомгою
і сиром Каліфорнія

120

45

Круасан/сендвіч з сиром,
томатом, руколою і соусом
Вінегрет

100

45

г

грн.

Круасан | сендвіч

Десерти

Десерти

г

грн.

Французький круасан з
шоколадом

75

35

Бісквіт лимонний із
заварним кремом

80

35

Бісквіт із шоколадним
заварним кремом

80

35

Бісквіт з сезонними
фруктами з прозорою
глазур’ю

60

30

Медовик класичний

60

35

Мафін ванільний

60

35

Мафін ванільний зі
смородиною

60

35

Мафін шоколадний

60

35

Мафін шоколадний з
вишнею

60

35

Пісочний пиріг з вишнею

60

35

Наполеон шоколадний

60

35

Перерва на каву без обмежень, 95 грн.

Кошик з мусом і фруктовим
конфітюром

50

Кошик з заварним кремом і
свіжими фруктами

50

35

Чізкейк гарбузовий

60

35

Необмежена кількість кави та / або чаю

Шоколадний брауні

30

35

100

40

Рахат лукум

150

35

Фрукти (яблуко, апельсин,
виноград)

Десерти замовляються та сплачуються додатково

35

Меню бізнес - ланча
185 грн з особи
Будь ласка, оберіть по одному варіанту із
запропонованих салатів, супів, основних
страв, хлібу та напоїв.
Салати

г

Основні страви

г

«Олівьє» зі свіжим огірком,
спаржевою квасолею, з індичкою
під соусом Вінегрет

200

Пельмені томлені під сирним
соусом

250

Салат-асорті 4 видів томатів з
базиліком і соусом песто

200

Млинці з м'ясом під грибним
соусом

200/
50

Печеня по-домашньому зі
свининою

250

Кнелі з тріски на картопляношпинатному пюре

250
250

Салат з бужениною і сиром
Сулугуні під яблучно-журавлинним
мусом

170

Салат з томатами, молодим
горошком і беконом під гірчичномайонезною заправкою

170

Перець фарширований кус-кусом і
овочами з пісним майонезом

Салат з буряка, листя салату, сиру
Фета під горіховою заправкою

180

Хліб

Супи

г

г

Тостовий білий

70

Тостовий темний

70

Напої

мл

Борщ український з м’ясом,
сметаною та пампушками

250

Юшка з молодого курчати з яйцем

250

Морс

250

Борщ зелений зі свининою

250

Узвар

250

Крем-суп овочевий

250

Сік (апельсін, яблуко)

250

Грибна солянка з домашньої лапші

250

Компот з сезонних фруктів

250

Меню бізнес - вечері
185 грн з особи
Будь ласка, оберіть по одному варіанту із
запропонованих салатів, гарнірів, основних
страв, хлібу та напоїв.
Салати

г

Основні страви

г

Кнелі курячі з сиром під
вершковим соусом

150/
30

Філе індички-гриль з яблучножуравлиним соусом

150/
30

170

Свинячий стейк гриль з ошийка з
соусом аджика

120/
30

Мікс салату з томатами, цукрової
морквою, куркою фрі по-техаськи

170

Скумбрія на грилі з лимоном

130/
20

Салат зі спаржевою квасолею,
помідорами черрі і яйцем пашот

180

Картопляна лазанья з грибами і
овочами, під трюфельним маслом

250

Салат Грецький з сиром тофу

170

Овочевий салат із запеченим
баклажаном, беконом під соуосм
унаги

170

Мікс салату з болгарським перцем,
кус-кусом і сиром фета

Гарнір

г

Хліб

г

Тостовий білий

70

Тостовий темний

70

Рисова локшина з овочами

150

Напої

мл

Овочі-гриль (сезонні)

150

Морс

250

Картопляний гратен з сиром

100

Узвар

250

Кус-кус з овочами

120

Сік (апельсін, яблуко)

250

Молода запечена картопля

120

Компот з сезонних фруктів

250

Ресторан Grand Piano
Паркова тераса
Тераса над річкою
Розташований на першому
поверсі готелю Bakkara
Ресторан з вишуканим інтер'єром
і літньою терасою над водою
пропонує страви європейської та
української кухні.

Щоранку подається сніданок
«Шведська лінія», а також
доступні бізнес-ланчі, вечері для
ділових заходів.
Обслуговування бенкетів - до 100
гостей, фуршетів - до 200 гостей.
На території готелю розташована
паркова тераса з просторим
павільйоном для бенкетів і
корпоративних заходів, альтанки
та великий мангал.

Бути нашим
корпоративним клієнтом…
Привілеї та вигода
• Сніданок включено
• 30% знижки на меню ресторану
• Бронювання онлайн
• Миттєве підтвердження та
рахунок на оплату
• Пріоритетне поселення та
виселення
• Безкоштовний паркінг під
охороною 24/7
• Спеціальні умови на оренду
залів
• Комплексне харчування для
бізнес-заходів

Контакти

Венеціанський острів, 1,
Київ, 02002, Украина
Широта: 50.445344
Довгота: 30.566926

www.bakkara-hotel.com.ua
www.facebook.com/bakkarahotel/
www.instagram.com/bakkarahotel/

Відділ продажу
+380 44 369 34 35
+380 44 369 34 20
sales@bakkara-hotel.com.ua
mice@bakkara-hotel.com.ua

Ресторан Grand Piano
+380 44 369 36 63
+380 67 467 98 76 Адміністратор
+380 67 246 11 01 Бенкетинг менеджер
restaurant@bakkara-hotel.com.ua

Ласкаво просимо на борт!

