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Let's GoCook | JUTRZENKI 76|

Naszą misją jest organizacja
wyjątkowych eventów. Uważamy
również, że każda dobra impreza
zaczyna się w kuchni. Zajmujemy się
wynajmem przestrzeni oraz
organizacją wydarzeń. Atmosferę
naszego miejsca tworzą ludzie z
pasją, którzy kochają swoją pracę w
kulinarnym świecie.

WWW.GOCOOK.PL



Oferta na sezon 2022

koszt wynajęcia Szklarni 
koszt menu - catering by GoCook / 
 Royal Catering / Batida 

rozbudowane dekoracje sali / kwiaty
pokaz kulinarny podczas wydarzenia
animator dla dzieci
tort na zamówienie 

Nasza propozycja na przyjęcia to
składowa 2 bazowych cen:

Opcje dodatkowe:
(wyceniane indywidualnie)
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Szklarni 200m2
dużego tarasu z deski kompozytowej
dodatkowej przestrzeń o powierzchni
100m2 na poziomie -1 

to doskonałe miejsce na niezapomniane
przyjęcie tematyczne. Szklane patio
nadaje unikatowy klimat, który na długo
pozostanie w Państwa pamięci. Przestrzeń
składa się z: 
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Szklarnia 200m2 
na wyłączność





własne nagłośnienie 
projektor
oświetlenie 
stoły okrągłe oraz prostokątne 
krzesła z szarymi poduszkami 
pełną zastawę oraz szkło
kanapy

przygotowaną przestrzeń na Państwa wydarzenie
opieke koordynatora podczas trwania przyjęcia 
sprzątanie po wynajmie

Na wyposażeniu przestrzeni posidamy: 

Zapewniamy:

JU
TR

Z
E

N
K

I 76



JU
TR

Z
E

N
K

I 76
Cennik wynajmu na sezon 2022/2023

dla grupy do 50 uczestników: 5.000pln netto +23% VAT 
dla grupy 51-99 uczestników: 7.000pln netto +23% VAT
dla grupy 100-149 uczestników: 10.000pln netto +23% VAT
dla grupy 150-200 uczestników: 15.000pln netto +23% VAT

Czas trwania wynajmu do 12h zegarowych wydarzenia 
+ ustalony dodatkowy czas na przygotowanie sali do 6h
zegarowych. W sumie wynajem na wyłączność to czas 18h. 

*Od poniedziałku do czwartku cena wynajmu -1.000pln netto od
cen z cennika. 
*Dni świąteczne traktowane są jako dni sobotnie, a
przedświąteczne jako dni piątkowe.





Zespół Let's GoCook
 

Pasja kulinarna i doświadczenie! Dla naszych kucharzy gotowanie to sposób na życie z pasją.
To niezwykli ludzie z ogromnym sercem do kulinarnych tematów. Posiadają smak, wyczucie

oraz wiedzę, którą chcą się dzielić z innymi.

Arkadiusz Płońsk
szef kuchni

Kamil Pietrowicz
szef kuchni 

w Ambasadzie Australiii

Dawid Budzich
szef kuchni

Jakub Kuroń
szef kuchni w Biesiady 

z Kuroniem



ZASKOCZ WSZYSTKICH NIETYPOWYM SPOTKANIEM
 NA JUTRZENKI 76.

 
MASZ OGRANICZONY BUDŻET? 

 
MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ SPERSONALIZOWNĄ OFERTE

SPOTKANIA DO PLANOWANEGO BUDŻETU. 
 

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI!



Kontakt
ANNA KURZEPA 
GENERAL MANAGER 

TELEFON: +48 784 653 788

E-MAIL: EVENTY@GOCOOK.PL

ADRES: UL. JUTRZENKI 76 
02-230 WARSZAWA


