


to idiom włoski. 



Nic innego, jak ślad na stole,  
jaki pozostawia po sobie szklanka 

twojego ulubionego, schłodzonego trunku! 



To wyjątkowy mobilny bar w stylu retro z winem na kieliszki!

Polecamy nasz Culaccino The Prosecco Van.  
To legendarny włoski trójkołowiec Piaggio Ape, rocznik ’79.

Odrestaurowany z najwyższą starannością, przy zachowaniu 
oryginalnych części i przekształcony w unikalny koncept -  
mobilnego baru z winem. 

Posiada niepowtarzalny styl i nieduże wymiary, dzięki czemu 
idealnie pasuje na wszelkiego rodzaju przyjęcia. Dojedzie w 
każdy zakątek Polski i stworzy niezapomniany włoski klimat 
dla ciebie i twoich gości z prosecco w roli głównej oczywiście! 

Nasz Culaccino The Prosecco Van sprawi, że twoja impreza 
będzie wyjątkowa, oryginalna i na długo pozostanie w sercach 
gości! Zostawi swój ślad. Culaccino właśnie!

Szukasz oryginalnej atrakcji na imprezę?





Culaccino The Prosecco Van to oryginalny 
pomysł, któremu nie sposób się oprzeć!

Idealny do serwowania aperitifu/welcome drink.  

Serwuje z nalewaka perfekcyjnie schłodzone wino i nie tylko! 
Możliwość wyboru do 3 różnych napojów.  

Posiada wbudowaną lodówkę, dzięki czemu może też serwować 
napoje prosto z butelki. 

Może stanąć wszędzie! Ma swoje zasilanie i nie potrzebuje 
podłączenia do prądu. 

Niebanalny wygląd to świetne tło np. do sesji fotograficznych. 

Aranżacja strefy wypoczynkowej wokół pojazdu –  
leżaki, stoliki, kwiaty.  

Profesjonalna i sympatyczna obsługa  
lub jak kto woli – samoobsługa.

Kompaktowy rozmiar i mobilność pojazdu umożliwia  
postawienie go w dowolnym miejscu. 

Dojazd do każdego miejsca w kraju  



Nasz włoski klasyk Piaggio Ape 
obsłuży wszystkie rodzaje przyjęć:

Wesela, przyjęcia w ogrodzie i inne prywatne uroczystości. 

Eventy plenerowe, festiwale, festyny, targi. 

Koncerty, wydarzenia kulturalne, wernisaże,  
jubileusze, inauguracje. 

Imprezy firmowe i spotkania integracyjne. 



160 kieliszków – beczka 20l wina musującego Glera Frizzante
(125ml/ kieliszek) lub innego wybranego napoju.  
Jednorazowe kieliszki do wina musującego w cenie  

3h obecności na imprezie

2 osoby do obsługi 

320 kieliszków – 40l wina musującego Glera Frizzante  
(125ml/ kieliszek). Jednorazowe kieliszki w cenie

3h obecności na imprezie

2 osoby do obsługi

Pakiet I - Culaccino Classico

Pakiet II - Culaccino Doppio

Koszt: 2700 PLN + VAT

Koszt: 3100 PLN + VAT



160 kieliszków schłodzonego wina Prosecco  
serwowanego wprost z butelki – (125ml/ kieliszek).  
Jednorazowe kieliszki w cenie 

3h obecności na imprezie

2 osoby do obsługi 

To Twój koncert życzeń!:) Inne napoje, drinki na bazie Prosecco, 
a może włoskie antipasti?

Wszystko jest do zrobienia! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!

Spotkajmy się przy kieliszku Prosecco  
i popracujmy nad kształtem oferty.

Koszt: 3200 PLN + VAT

Pakiet III - Culaccino Bolle

Pakiet IV - Culaccino Speciale



Następna beczka 20l wina musującego wraz z kieliszkami  
500 PLN + VAT

Beczka (20l) białego wina wraz z kieliszkami 
400 PLN + VAT (150ml/kieliszek)

1 beczka 30l piwa z jednorazowymi szklankami 
(do wyboru piwa koncernowe i kraftowe) 
wycena indywidualna, zależna od wybranego piwa

Stacja „Aperol Spritz” do przygotowania drinków 
(rodzaje i ilość drinków do ustalenia) 
wycena indywidualna

Sezonowe owoce (maliny, truskawki, poziomki) 
wycena indywidualna

Włoskie przekąski 
wycena indywidualna 

Dodatkowa godzina pracy Prosecco Vana 
200 PLN + VAT

Szklane kieliszki 

Dojazd powyżej 50km 
3,00 PLN + VAT / km

Dodatki do pakietu



+48 600-487-405 

proseccovan@culaccino.pl

www.culaccino.pl

zadzwoń:

napisz:

zobacz:

znajdź nas:

Chcesz uzyskać więcej informacji  
lub od razu zarezerwować  
naszego Prosecco Vana?






