Oferta dla Touroperatorów

O nas, kim jesteśmy?
Cześć, jesteśmy Polish Your Cooking
Kochamy gotować i chcemy zarazić Was naszą pasją! Taki cel nam

przyświeca. Ponadto jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych ludzi, którzy
kochają życie i zabawę. Jaka zabawa jest udana bez pysznego jedzenia?
Żadna!
U nas zawsze jest super „fun”, dużo jedzenia i dużo picia. Preferujemy luźną
atmosferę na warsztatach, nie jesteśmy szkołą perfekcyjnego gotowania,
lecz prostego, pysznego i w super atmosferze. Tacy jesteśmy i za to klienci
nas kochają!

1# miejsce TopAdvisor
Jesteśmy najlepsi w tym co robimy
Pierwsze miejsce jako atrakcja kulinarna w Warszawie i drugie w
Krakowie. 191 turystów oceniło, że nasze warsztaty są idealne! Setki
pozytywnych ocen na najbardziej wiarygodnym portalu dla turystów na
świecie. Nasza renoma ma solidne uzasadnienie. Pracując z nami, masz
gwarancję, że Twoi goście będą zadowoleni i wrócą do Ciebie.
Potrzebujesz dodatkowego potwierdzenia? Sprawdź opinie o nas na
facebook i google, są równie dobre mimo, że pochodzą głownie od
trudniejszego biznesowego klienta. Nasza średnia ocen tam to 4.95!

Co możesz z nami zrobić?
Nasze możliwości, są przeogromne
Zorganizujemy dla Ciebie dowolne wydarzenie kulinarne, nawet dla bardzo dużych grup i w dowolnej lokalizacji w Polsce

Cześć, Hello, Hola

Duże grupy zorganizowane

Dowolna lokalizacja

Mamy zespoły warsztatowe pracujące w

Żadna grupa nam nie straszna, organizowaliśmy

Jesteśmy wyposażeni w mobilne zestawy do

języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

wydarzenia live Cooking dla 300 osób. Nasze

przeprowadzania warsztatów, mamy stoły,

Możemy też organizować imprezy w innych

główne studnio w Warszawie mieści do 40 osób.

kuchenki i wszystko co potrzeba, aby zorganizować

językach zapewniając tłumaczenie.

Mamy jednak inne lokalizacje gdzie możemy

warsztaty w dowolny miejscu w Polsce.

przyjmować większe grupy.

Jakie zajęcia organizujemy?
Oferta warsztatów kulinarnych
Dla grup turystów najczęściej organizujemy warsztaty kulinarne
lub zajęcia integracyjne typu team building. Warsztaty kulinarne
są dla grupy do 16 osób, gdzie 2 osoby przy stanowisku
przygotowują pyszne polskie dania.

Zajęcia trwają około 3-3,5 godziny, podczas nich gotujemy
przystawkę, dwa dania główne i deser. W czasie warsztatów
podawane są soki, napoje oraz polska nalewka jako aperitif.

Jakie zajęcia organizujemy?
Warsztaty Team Building
Dla grup powyżej 16 osób proponujemy zajęcia integracyjne, gdzie
uczestnicy dzieleni są na zespoły które gotują najczęściej dwa-trzy
dania. W czasie zajęć uczestnicy mają kilka zajęć integracyjnych m.in.
negocjowanie składników, rozpoznawanie przyprawa i konkurs
smaku.

Zajęcia trwają około 4 godzin. W czasie warsztatów podawane są
soki, napoje oraz wino jako aperitif.

Co będziemy gotować?
Menu – Kuchnia Polska

Menu ustalamy indywidualnie przed warsztatami, poniżej prezentujemy typowe gotowane przez nas dania.

Powitalny bufet:

Dania główne:

Deser:

• Deski wędlin, śledzie, sery, miód, konfitury, pikle,

• Różne rodzaje pierogów

• Tradycyjne pączki

• Kluski śląskie z gulaszem

• Polskie ciasta

sezonowe polskie warzywa, chleby.
• Racuchy

• Placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym

Woda i soki są serwowane podczas trwania całego warsztatu. Jest możliwość wykupienia open baru na widno, drinki lub degustację polskich wódek.

Ile kosztują zajęcia?
Cennik warsztatów
10% prowizji od ceny zapłaconej przez klienta do Polish Your Cooking

lub

Indywidualna wycena za uczestnika dla Touroperatora

Usługi dodatkowe:
Pamiątkowe fartuszki: 47 zł

| Degustacja alkoholu: 49 zł | Open bar drinki i wino: 69 zł

Wskazane ceny są kwotami netto i dotyczą opłaty za 1 uczestnika. Przy grupach powyżej 30 osób, możliwa negocjacja cen.

Napisz do nas
Kontakt z nami
Chcesz dedykowaną ofertę? Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas: pro@polishyourcooking.com
Zadzwoń: 22 103 0 790

