
Wynajmij klub na imprezę
Tylko Ty i twoi goście!

Klub Kicz
Kraków, ul. Bożego Ciała 7



Prywatna czy firmowa?

Centrum nigdy nie zasypiającego Kazimierza to doskonałe miejsce zarówno na 
prywatną imprezę w gronie znajomych jak i kameralny event firmowy. Właśnie tam, 
przy słynącej z nocnego życia, ul Bożego Ciała znajduje się Klub Kicz. A teraz możesz 

go wynająć na wyłączność. 
Oferujemy również dostęp do infrastruktury nagłośnieniowej i multimedialnej oraz 

bogatą ofertę gastronomiczną. W tym szeroki wybór alkoholi i drinków 
przygotowywanych przez profesjonalnego barmana. 

Nie zabraknie też innych atrakcji, które możesz wybrać z obszernej listy propozycji.  



Gastronomia

Proponujemy kilka zróżnicowanych pakietów najlepiej sprawdzającego się przy 
tego typu imprezach pakietów małych przekąsek, tak zwanego finger food. 
Oferujemy trzy różne pakiety  

✓ Pakiet złoty w cenie 2000zł  - około 200 finger foodów (przykładowa propozycja:  35x mini 

burgery, 30x mini caprese, 30x tortilla z indyka, 35x krewetka z guacamole, 35x burak z kozim 

serem, 35x tarta z kurczakiem i grzybami)

✓ Pakiet srebrny w cenie 1500zł robimy 150 finger foodów (dowolność z listy, minimum 

logistyczne 30 sztuk z jednej propozycji)

✓ Pakiet brązowy w cenie 1000zł robimy 100 finger foodów (dowolność z listy, minimum 

logistyczne 30 sztuk z jednej propozycji)



Gastronomia skonfiguruj swój pakiet. 

Prosimy wybrać składniki pakietu w zależności od ilości. Proszę przy tym pamiętać, że 

minimalna ilość na jedna pozycję to 35 sztuk. 

Pierś z wędzonej kaczki z sosem balsamiczno-miodowym oraz konfiturą z czerwonej cebuli

Tatar z marynowanego łososia z jajkiem przepiórczym I kawiorem, podany z grzanką

Krewetki na guacamole

Krewetki z limonką na musie mango i kolendrą

Roladki z łososia wędzonego nadziewane twarożkiem

Tatar z tuńczyka podany z truskawką i crostini

Polędwica pieczona w niskiej temperaturze z piklami i chrzanem

Delikatne płatki kurczaka marynowane w szałwii i balsamico

Carpaccio z pieczonych buraków z kozim serem i karmelizowanymi w miodzie orzechami

Tortilla z pieczoną piersią z indyka, świeżymi warzywami i dipem ziołowym

Tradycyjne polskie śledzie podane w śmietanie z cebulą na pumperniklu

Pasztety z dziczyzny z konfiturą z czerwonej cebuli

Sery z orzechami karmelizowanymi w miodzie

Prosciutto z melonem

Tarta z kurczakiem, grzybami i świeżym tymiankiem

Tarta z łososiem, szpinakiem i suszonymi pomidorami

Mini caprese: pomidorki cherry, mozzarella,

Pesto bazyliowe

Chłodnik z ogórka i melona z oliwą z chili

--------------------
Zamówienia prosimy składać na 14 dni przed planowanym terminem 



Torty urodzinowe. 

Nie ma urodzin bez tortu i tradycyjnego zdmuchiwania świeczek. Doskonale o tym wiemy i 
we współpracy z Manufakturą Cukiernicza Wierzynek Królewskie Smaki przygotowaliśmy 
specjalną ofertę tortów okazjonalnych.   

Oferta obejmuje:
✓ Torty musowe
✓ Torty biszkoptowe
✓ Torty z personifikowanymi dekoracjami okazjonalnymi  
✓ Torty dla dzieci 
✓ Torty firmowe

Do wyboru dziesiątki smaków, kolorów, kształtów. 
Szczegółowe opisy znajda Państwo w dedykowanym katalogu. 
W celu wyceny oraz wyboru smaków prosimy o kontakt 
e-mail: info@kiczclub.pl lub telefonicznie: +48 727464014

-------------
Zamówienia prosimy składać na 14 dni przed planowanym terminem 
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Przykładowe dodatkowe atrakcje 

Nic tak nie uświetni imprezy plenerowej jak elementy infrastruktury rozrywkowej. 
Oferujemy olbrzymi wybór różnych atrakcji przygotowywanych pod indywidualne 
wymagania. Poniżej fragment naszej obszernej oferty.   

Balony okazjonalne - 350 zł 
Wzór tematyczny wg zamówienia. 

Karaoke na dużym ekranie + obsługa  - 600 zł 
Czas usługi 3 godziny.   

Fotolustro
Czas usługi 2 godziny – 1500zł , 3 godziny - 1750 zł, 4 godziny 2000 zł 

Pokaz tańców towarzyskich - 1200 zł
Pokaz około 45 minut

Symulator jednoosobowy 7D -2400 zł 
Urządzenie dostępne przez 6 godzin

Symulator auta wyścigowego – 2350 zł 
Urządzenie dostępne przez 6 godzin

Kasyno - 3 stoły z obsługą i stylizacją - 4700 zł 
Urządzenie dostępne przez 6 godzin

-------------
Zamówienia prosimy składać na 14 dni przed planowanym terminem 



KONTAKT:

Klub Kicz
Ul. Bożego Ciała 7; 31-059 Kraków

+48 727464014        info@kiczclub.pl


