/ przestrzeń dla grup /
/ antresola do ~ (80 + 20) os.

/Głównym atutem antresoli jest jej bezpośrednie połączenie z parterem. Rozprzestrzeniający się gwar
gastronomii, otwarta kuchnia dająca możliwość obserwacji kucharzy, zachowana tkanka barokowego
budynku w połączeniu z naszą miłością do kuchni sprawi, że na długo zapamiętają Państwo spędzone
w tej przestrzeni chwile.
Modułowy układ stołów na antresoli pozwala na dowolną konfigurację przestrzeni, dlatego też
możemy stworzyć dla Państwa dowolny scenariusz dopasowany do potrzeb i oczekiwań. Jednym
ze scenariuszy może stać się spędzona przy wspólnym stole firmowa kolacja, rozbudowana o livecooking i degustację wina. Innym razem układ stołów przyjmie formę koktajlową, która później na
potrzeby projekcji zamieni sie w układ audytoryjny. Możliwości jest wiele, niezmienny jest jednak
ciepły klimat starego spichlerza, widok na Wisłę i Krzywą Wieżę, oraz niepowtarzalna atmosfera jaką
buduje nasza załoga.

/ przestrzeń dla grup /
/ winiarnia do ~ 18 os.

/ Sala winiarni mieści sie w gotycko-barokowych piwnicach naszego lokalu. Jest to sala VIP,
którą udostępniamy wyłącznie pod wcześniej złożone rezerwacje. Wyjątkowość ‘winiarni’ buduje specyficzna dla gotyckich podpiwniczeń atmosfera, jak również kontrastujące z chłodem
kamienia i cegły, zmiękczające surowość murów tekstylia i elementy drewniane. Najważniejszymi
składowymi tej przestrzeni jest jednak skład wina - służący prowadzeniu degustacji przez naszego someliera - Olę, oraz sąsiedztwo kuchni właściwej - z której to bezpośrednio od zaplecza i
przy udziale naszego szefa kuchni wydawane będą potrawy dopasowane do specyfiki Państwa
eventu. Wybierając winiarnię, wybierają Państwo chwile spędzone przy wspólnym, wręcz
przeczącym prawom fizyki 8-metrowym, dębowym stole, będącym jedną z najcenniejszych
perełek naszej gastronomii, oraz najlepszym z dotychczasowych integratorów restaracji MONKA!

/ przestrzeń dla grup /
/ common table - parter ~ 14 os.

/Jeśli mniejsza rolę gra dla Państwa prywatność, natomiast ważna jest luźna atmosfera,
wszędobylski gwar i bliski kontakt z kuchnią, wymarzonym miejscem do spędzenia wieczoru jest nasz common-table na parterze. Pomieści on nawet 14 osób, zdecydowanie zintegruje, a
sąsiedztwo pieca opalanego drewnem rozgrzeje towarzystwo nawet w najchłodniejszy zimowy dzień.

/ wigilie firmowe /

Nasza restauracja mieści się na trzech poziomach. Do organizacji imprez grupowych stworzyliśmy dwa - wyżej wspomniane - miejsca, które cechuje wyjątkowy
wystrój i niezapomniana atmosfera. Jednym z nich jest antresola z prześwitem na
parter, drugim przeszklona sala mieszcząca się w piwnicach barokowego spichrza.
Organizujemy w tych dwóch miejscach spotkania świąteczne oraz wigilie firmowe. Na tę okazję stworzyliśmy dla Państwa gotowe oferty menu. Antresola
dysponuje przestrzenią dla maksymalnie 60 osób, sala VIP pomieści osób 18.
Jeśli cenią sobie Państwo prywatność, przestrzeń antresoli może być wynajęta na
wyłączność za dodatkową opłatą. Każda oferta podlega modyfikacji w zależności od
Państwa wymagań.

