
Oferta biznesowa
ul. Dolnych Młynów 10



2

                                               to nowy krakowski cocktail club, który kieruje  
                                               swoją ofertę przede wszystkim do gości 
                                               powyżej 30 roku życia. Charakterystyczne 
są gustownie urządzone, klasyczne wnętrza, które doskonale służą 
organizacji zarówno hucznych, kulturalnych wydarzeń, 
jak i kameralnych spotkań.

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że wiemy, jak spełniać biznesowe 
oczekiwania. Nasza fachowa obsługa zadba o organizację idealnego 
wydarzenia na wysokim poziomie, dostosowanego do Państwa potrzeb.
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Scena54 umożliwia organizację wydarzeń aż do 120 osób w wersji siedzącej i do 300 osób w wersji standing cocktail party.

Istnieje możliwość wynajęcia dowolnej ilości sektorów oraz zarezerwowania całego klubu.

do 20 miejsc przy barze

do 30 miejsc na podwyzszeniu

do 30 miejsc na małych sofach

do 30 osób
w pokoju VIP

do 30 miejsc 
pod sceną
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do 20 miejsc przy barze
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Kompleksowe zaplecze audiowizualne

Przestronna scena 

Baza noclegowa w pobliskich apartamentach

Pobliski, płatny parking

Parkiet taneczny

Możliwość zaadaptowania wnętrza do Państwa potrzeb

Bogata oferta alkoholi premium

DJ lub zespół grający muzykę na żywo

Szkolenia i warsztaty alkoholowe 

Stand-up

Dodatkowe atrakcje na życzenie klienta:

Dowolny występ, pokaz czy koncert z naszej bogatej oferty kulturalnej 
może być zarezerwowany również na prywatny event.

Atuty Sceny54
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Oprócz bogatej oferty cocktaili a’la carte i zawsze dostępnej możliwości 
korzystania z usług naszych wykwalifikowanych barmanów oferujemy 
również:

Istnieje również możliwość przygotowania specjalnego wieczoru 
z dowolnym typem alkoholu.

Cocktaile

OPEN BAR 

WIECZÓR Z WÓDKĄ

COCKTAIL CLASSES

WIECZÓR Z WHISKY

od 90 zł / os

od 60 zł / os

od 100 zł / os

od 90 zł / os
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Warsztaty alkoholowe i cocktailowe

Na Państwa życzenie nasi eksperci przeprowadzą warsztaty cocktailowe, 
na których uczestnicy dowiedzą się jak miksować pyszne drinki na bazie 
whisky, wódki lub rumu.

100zł / os.
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W zależności od kształtu spotkania jakie pragną Państwo zorganizować 
oferujemy organizację przekąsek, finger foodu oraz lunchy.

Menu lunchowe już od 30 zł

Zimny bufet już od 50 zł

Finger food już od 25 zł

Kulinaria
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General Manager:

Paweł Pulka

     12 378 37 78
     pawel@scandale.pl

Zachęcamy do zarezerwowania terminu i ustalenia szczegółów 
Państwa rezerwacji. Każdą z nich traktujemy indywidualnie dbając 
o profesjonalną oprawę eventu.

Zapraszamy do kontaktu


