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ЛАВРА

BAKKARA найбільш незвичайний готель
на річці в Києві !
Унікальний готель-корабель
розташований на Венеціанському
острові у Києві.
Венеціанський острів найчистіше в Києві повітря.
ДЛЯ ТОГО, ХТО ЦІНУЄ ЧАС, УВАГУ ТА СПОКІЙ
ЛИШЕ В 15 ХВИЛИНАХ ВІД ЦЕНТРУ
ГАРАНТУЄМО МИТТЄВЕ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ І РЕЛАКС
КОЛИ ХОЧЕШ ВІДПОЧИТИ ВІД МЕТУШНІ МІСТА

 200 номерів
 Власна паркова територія
 Паркінг під охороною 24/7
 Конференц-сервіс
 Ресторан Grand Piano

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА з вікнами і
чудовим видом по периметру
4 ПЕРЕГОВОРНІ КІМНАТИ з
панорамним видом на парк або
річку Дніпро
Для конференцій доступні:
 мобільні меблі
 сучасне обладнання для
презентацій
 швидкісний Wi-Fi
 кабельний Internet
 трибуна
 паркінг при готелі з охороною
24/7
 конференц-набори для
учасників заходу
 організація харчування та
дозвілля

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

45 осіб

100 осіб

45 осіб

45 осіб

ПЛАНУВАННЯ ЗАЛУ

Поряд із залом просторий хол для
проведення реєстрації та кави-паузи.
Є окремий вихід на палубу.

S =105 кв. м
Ширина
7.84

Висота
2.24

Довжина
13.22

ПЕРЕГОВОРНІ КІМНАТИ
вид на парк або річку

25 осіб

45 осіб

25 осіб

25 осіб

ПЛАНУВАННЯ
ПЕРЕГОВОРНОЇ КІМНАТИ

*Вид на парк або річку готель підтверджує
за доступністю

S = 52 м2
Ширина
8.75

Висота
2.24

Довжина
7.84

до 25 осіб

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ.

6 000 ₴

до 100 осіб

до 60 осіб

8 000 ₴

9 000 ₴

Вартість включає:

Екран,
проектор *

1 фліпчарт з
маркерами

Додаткове обладнання

Конференцнабір

₴ / день

Додатковий фліпчарт

400

Папір для фліпчарту (по 10 л.)

120

Проектор з екраном

1700

Ноутбук

800

Перемикач слайдів

500

* Якщо ви не знайшли в списку потрібного
обладнання, звертайтесь до конференц-менеджера.

Вода
0,5 л/ос

Wi-Fi
free

Технічний час
1 година

* Вартість оренди залів вказано «за день» (8 годин).
Вартість та варіант зали для заходу визначається кількістю гостей.

** Для переговорної кімнати:
• 26й та кожен наступний учасник = вартості конференц-комплекту = 40 ₴ / шт
• Замість проектору та екрану надається плазма (49”), екран та проектор
доступні за додатковим замовленням
• Кава-пауза накривається безпосередньо в переговорній кімнаті або у
ресторані, узгоджується з менеджером ресторану

БІЗНЕС МЕНЮ
Кава-пауза
1 Кава-пауза | 65 ₴
• Кава з вершками (100 мл) або чай з лимоном (200 мл)
• Десерт або випічка (1 порція)
2 Кава-пауза | 70 ₴
• Кава з вершками (100 мл) або чай з лимоном (200 мл)
• Сендвіч (1 порція)
3 Кава-пауза | 110 ₴
• Кава з вершками (100 мл) або чай з лимоном (200 мл)
• Десерт або випічка (2 порції)
4 Кава-пауза | 115 ₴
• Кава з вершками (100 мл) або чай з лимоном (200 мл)
• Десерт або випічка (1 порція)
• Сендвіч (1 проція)
5 Кава-пауза | 165 ₴
• Кава з вершками (100 мл) або чай з лимоном (200 мл)
• Десерт або випічка (1 порція)
• Сендвіч (1 порція)
• Фрукти (1 порція)
Кава-пауза та ціна розрахована на 1 гостя, ціни вказано
в гривнях
Оберіть позицію випічки для вашої кава-паузи з
наступної сторінки

Десерти

БІЗНЕС МЕНЮ

Напої та випічка для кава-паузи

г

₴

Кошик з мусом і
фруктовим конфітюром

50

45

Кошик з заварним кремом
і свіжими фруктами

50

45

Шоколадний брауні

30

45

Рахат лукум

150

45

Французький круасан з
шоколадом

75

45

Бісквіт лимонний із
заварним кремом

80

45

Бісквіт із шоколадним
заварним кремом

80

35

Тертий пиріг з джемом

60

45

Солодка слойка в
асортименті

70

45

Медовик класичний

60

45

Мафін ванільний

60

45

Мафін ванільний зі
смородиною

60

45

Мафін шоколадний

60

45

Напої

мл/г

₴

Кава заварна з вершками

100

20

Чай пакетов. з лимоном

100

20

Сік в асортименті

250

20

Вода мінеральна

330

30

Вода з м`ятою та лимоном

250

20

Лимонад

250

30

г

₴

Круасан/сендвіч з шинкою,
сиром і гірчичним соусом

120

50

Круасан/сендвіч з сьомгою і
сиром Каліфорнія

120

50

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

100

50

г

₴

Канапе з салатом Чука і
лососем на ложці

30

80

Мафін шоколадний з
вишнею

60

45

Канапе з мусом із лосося

30

70

Пісочний пиріг з вишнею

60

45

Наполеон шоколадний

60

45

Чізкейк гарбузовий

60

45

Необмежена кількість кави та / або чаю
(пакетований)

Фрукти (яблуко, апельсин,
виноград)

100

50

Десерти замовляються та сплачуються додатково

Круасан | сендвіч

Канапе

Канапе з червоною ікрою на
млинцевому ролі

30

70

Канапе з хамоном

30

45

Ролл Шуба

30

55

Перерва на каву без обмежень | 95 ₴

БІЗНЕС МЕНЮ
Обід | 210 ₴
Будь ласка, оберіть по одному варіанту
салату, супу, основної страви, хлібу та
напою
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

Для всіх вказаних цін буде додано сервісний збір -10%

БІЗНЕС МЕНЮ
Вечеря| 210 ₴
Будь ласка, оберіть по одному варіанту
салату, гарніру, основної страви, хлібу та
напою
Салати

г

Основні страви

г

Кнелі курячі з сиром під
вершковим соусом

150/
30

Філе індички-гриль з яблучножуравлиним соусом

150/
30

170

120/
30

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

Свинячий стейк гриль з ошийка з
соусом аджика

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

Напої

мл

Рисова локшина з овочами

150

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
Для всіх вказаних цін буде додано сервісний збір -10%

РЕСТОРАН Grand Piano
ПАРКОВА ТЕРАСА
ТЕРАСА НАД РІЧКОЮ
Ресторан Grand Piano
1й поверх готелю Bakkara

Відчинено з 07 до 23:00

Сніданок “Шведська лінія”
07:00 -11:00 |понеділок – п’ятниця
08:00-12:00 |cубота - неділя

БЕНКЕТИ – до 150 гостей
ФУРШЕТИ – до 200 гостей

ДЛЯ ГОСТЕЙ ДОСТУПНІ:
ОСНОВНА ЗАЛА РЕСТОРАНУ
ТЕРАСА НАД ВОДОЮ
ПАРКОВА ТЕРАСА
АЛЬТАНКИ ДЛЯ КОМПАНІЙ
МАНГАЛ НА ПАРКОВІЙ ТЕРАСІ

Бути корпоративним
клієнтом Bakkara – це:
• Проживання із включеним
сніданком
• 30% знижка на меню ресторану
• Бронювання онлайн за
корпоративним тарифом
• Миттєве підтвердження та
рахунок для оплати
• Пріоритетне
поселення|виселення
• Паркінг під охороною 24/7
• Спеціальні умови конференцсервісу

КОНТАКТИ

WWW.BAKKARA-HOTEL.COM.UA

https://www.facebook.com/bakkarahotel
https://www.instagram.com/bakkarahotel/
https://www.linkedin.com/company/bakkara-hotel-on-the-river-kyiv
Венеціанський острів, 1
Київ 02002
Україна
Ширина: 50.445344
Довгота: 30.566926

Відділ продажу готелю

Ресторан Grand Piano

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

+380 44 369 36 63
+380 67 467 98 76 (адміністратор)
restaurant@bakkara-hotel.com.ua

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА БОРТ!
WELCOME ON BOARD!

