Nabídka pronájmu cateringového a gastronomického inventáře
Vybraný sortiment je možné po dohodě dopravit přímo k Vám…

Nádobí:
Porcelánové talířky malé (rautové) – 5 Kč/ks
Porcelánové talířky velké – 5 Kč/ks
Porcelánové polévkové misky – 5 Kč/ks
Porcelánové oválné mísy – 70 Kč/ks
Salátové mísy – 70 Kč/ks
Nerezové tácy (podnosy) – 70 Kč/ks
Kleště k rautovým podnosům – 30 Kč/ks
Skleničky 0,2, 0,3l – nealko – 5 Kč/ks
Skleničky na pivo – 0,3l a 0,5l – 5Kč/ks
Skleničky na víno – 7 Kč/ks
Skleničky na sekt – 7 Kč/ks
Sklenky na destiláty, likéry, apod. (panákovky) – 5 Kč/ks
Kávové šálky a podšálky – 5 Kč/ks
Skleněné džbánky a karafy – 50 Kč/ks
Příbory (vidličky, nože, polévkové lžíce, lžičky, dezertové vidličky) – 4 Kč/ks
Jiné nádobí dle dohody…

Gastro nábytek, vybavení a zařízení
Koktejlové stolky kulaté – 300 Kč/ks
Bílé potahy na koktejlové stolky (skirting) – 100 Kč/ks (vyprání + mandl 45 Kč)
Rautové stoly skládací (250x90) – 350 Kč/ks
Bílé banketní ubrusy (různé rozměry) – 100 Kč/ks (vyprání + mandl 45 Kč)
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Rautové sukně (skirting) 4m – bordó (celkem 16m) 200 Kč (vyprání + mandl: 4m 100 Kč)
Termosy (várnice) 20 litrů (voda, káva, čaj, punč, svařené víno, aj.) – 350 KČ/KS
Konvice termosové 1,5l, 2,0l – 90 Kč
Chafing s poklopem a hořáky – 350 Kč/ks
Elektrický chafing (vodní lázeň) – 400 Kč
Kotlík na polévku (termo) – 350 Kč/ks
Polévková servírovací mísa (terina) – 80 Kč/ks
Naběračka - 30 Kč/ks
Čokoládová fontána – 500 Kč/ks
Presovač - 1000 Kč/ks
Rychlovarná konvice – 65 Kč/ks
Chladič na víno či sekt – 40 Kč/ks
Gril velký (120x80 cm) na dřevěné uhlí – 500 Kč/ks
Gril plynový – 600 Kč/ks + 400 Ks plynová bomba
Pec na sele s vlastním zadním topeništěm – 1500 Kč
Výčepní zařízení na pivo (kompletní) – 1000 Kč/ks
Spűlboy – myčka na skleničky – 100 Kč/ks
Lednice velká prosklená – 1500 Kč/ks
Termo přepravky (tvrzený polystyren) – 150 Kč/ks
Termo porty – 300 Kč/ks

Zahradní nábytek
Pivní sety (stůl+2 lavice) – 250 Kč
Zahradní křesílka – kovové – 100 Kč/ks
Polštářky na křesílka – 40 Kč/ks (vyprání 40 Kč/ks)
Zahradní stolky – kovové – 120 Kč/ks
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Topné plynové těleso (tepelný zářič „hříbek“) – 1500 Kč (vč. 10 kg plynové bomby)
Zahradní a velkokapacitní party stany (3x3m, 3x6m, a výše) – cena dle velikosti (od 1500 Kč)
Velkokapacitní party stany

Jiné doplňky
Popelníky, kořenky, kuchyňské potřeby, ošatky aj. – cena dle dohody

Všeobecné podmínky:
Nádobí se vyzvedává v prostorách našich skladů na adrese Nemanická 5, České Budějovice, v případě
závozu na určené místo se účtuje dopravné 10 Kč/km.
Nádobí se vrací umyté, čisté. V opačném případě se účtuje omytí v celkové hodnotě 50% z ceny
zápůjčky.
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