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The-Bartenders, Barman na wesele, bankiet, fontanny czekoladowe
http://www.the-bartenders.pl

Czy zastanawiałaś, bądź zastanawiałeś się jak zorganizować przyjęcie, wesele bądź bankiet marzeń?! Takie,
na którym wszyscy goście będą się długo bawić i zapamiętają je na długi czas?! Kiedyś wystarczyło zapewnić
dużą ilość alkoholu, jednak te czasy gdzie wódka dominowała na stołach już bezpowrotnie minęły. Dzisiaj
ludzie chcą czegoś więcej niż tylko zimnej wódki. Coraz większą popularnością w ostatnim czasie cieszą się
fontanny czekoladowe na wesela. Wszyscy kochamy czekoladę, prawda?! Fontanna czekoladowa, to nic
innego jak wielkie, zazwyczaj 4, bądź 5 kaskadowe urządzenie, które jest wypełnione płynną czekoladą.
Specjalny świder, umieszczony wewnątrz fontanny transportuje czekoladę na samą górę, skąd powoli spływa
ponownie na dół uwalniając przepiękny zapach i aromat prawdziwej belgijskiej czekolady. Przy tym,
czekoladowym fondue goście mogą zanurzać świeże owoce takie jak banany, truskawki, winogrona,
mandarynki, ciasteczka, czy kruche rurki. Fontanna czekoladowa na wesela to świetna zabawa również dla
dzieci, widok ogromnych ilości czekolady zrobi na nich wrażenie z całą pewnością. Koszty wynajęcia
czeko-fontanny nie są duże. Firmie The-Bartenders z Gliwic, oferuje możliwość wynajęcia fontanny
czekoladowej w promocji już od 500zł na terenie całego kraju w szczególności (Gliwice, Katowice, Śląsk,
Wrocław, Kraków, Rzeszów, Warszawa, Opole). Gratis firma dodaje 3kg czekolady (do wyboru:
mleczna/gorzka/biała), talerzyki oraz szpikulce na owoce. Dodatkowo zainteresowane osoby mogą uzyskać
bezpłatne konsultacje oraz zasięgnąć opinii w wielu kwestiach związanych z organizacją wesela, czy wesel.
Oprócz wynajęcia fontanny czekoladowej istnieje również możliwość wynajęcia obsługi barowej na Państwa.
Profesjonalne mobilne bary do wynajęcia wraz z obsługa barmańską na wesele sprawią, że ten dzień dla
Państwa gości będzie niezapomnianym przeżyciem i jeszcze przez długi czas pozostanie w Pamięci obecnych.
Zachęcamy wszystkich do kontaktu z nami pod naszym adresem www.
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