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O DOMOWEJ SPIŻARNI

Nasze przytulne a jednocześnie
funkcjonalne i bezpieczne studio
kulinarne o powierzchni 150 m2 mieści
się w centrum Kielc przy ul. Okrzei 5 i
jest idealną przestrzenią do świętowania
urodzin Twojego dziecka, gdzie główną
atrakcją jest gotowanie w gronie
przyjaciół. To połączenie kulinarnej
przygody z zabawą i nauką.



 
Wersja podstawowa:

 
Cena 800 zł 

za grupę 10 osób
 

Każda dodatkowa osoba 69 zł/osobę
 

Wersja premium:
 

Cena 1000 zł 
za grupę 10 osób

 
Każda dodatkowa osoba 89 zł/osobę

 
warsztaty obejmują przygotowanie 

dania głównego + deseru
 

 Maksymalna liczba uczestników 22 osoby
 

*wszelkie diety z wykluczeniami wyceniane indywidualnie 



Danie główne
(do wyboru)

 

- klasyczne pizzerinki

- miniburgery

- spagetti bolognese

- zdrowe nuggetsy z dipem warzywnym 

- gnocci z masłem szałwiowym

MENU (wersja podstwowa)

Deser
(do wyboru)

 

- ciasteczka owsiane- kulki rafaello

- muffinki czekoldowe

- pancakes amerykańskie

- batony owsiano-bananowe

 



MENU (wersja premium)

Danie główne
(do wyboru)

 

- sushi

- ravioli z riccotą i szpinakiem 

- tortille z kurczakiem

Deser
(do wyboru)

 

- mini szarlotki,

- lava cake z musem malinowym

-malinowe tiramisu 

- tartaletka karmelowa ze śmietaną

 
lub warsztaty kuchni molekularnej



-wynajem studia na wyłączność,
-profesjonalny osoba prowadząca,
- zaproszenia na urodziny (wcześniej do odbioru)
-składniki niezbędne do przygotowania dań,
-napoje zimne i gorące (kawa, herbata, woda, lemoniada),
- opieka podczas warsztatów
- lampka szampana bezalkoholowego
- balonowa dekoracja sali na przyjęcie urodzinowe jest
dodatkowo płatna (cena ustalana indywidualnie) 

Urodziny trwają 3 godziny, każda następna godzina jest
dodatkowo płatna 100 zł/godzinę. C
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A co z rodzicami podczas urodzin?

Obecność rodziców podczas warsztatów oczywiście nie jest

obowiązkowa, ale jeśli macie Państwo ochotę zostać z nami to

przygotowywaliśmy dla Was kącik herbacioano - kawowy.

W ramach poczęstunku możecie Państwo we własnym zakresie

przynieść ciasto, które my pokroimy i podamy.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej oferty cateringowej w

cenie 40 zł/os.

Uwaga! Jeśli chcecie Państwo wnieść alkohol dla rodziców pobierana jest

opłata korkowa w cenie 10 zł/os. 



Oferta cateringowa

Mini burgery z boczkiem i karmelizowaną cebulką, 

Mini burgery z wędzoną makrelą i sosem chrzanowym,

Mix kanapek na pieczywie tostowym (jasne lub ciemne) vege 

i mięsne

Tarta z kurczakiem na ostro (podzielona na 12 kawałków) 

Tarta z warzywami

Mini sałatki cezar 

Mini sałatka z grillowanymi warzywami i oliwą truflową

Mini deserki chia z owocami

Mini panna cotta za musem malinowym 

Mini Granola z owocami 

Słone przekąski (do wyboru 3): 

 

Słodki bufet (1 do wyboru): 



NASI KUCHARZE

Studio ściśle współpracuje z Fundacją

Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

To grupa najlepszych kucharzy z województwa,

których łączy niezwykła pasja do gotowania.

To właśnie z jednym z nich będzie gotować

Twój zespół.



WARUNKI REZERWACJI
 
 
 

Warunkiem ostatecznej rezerwacji jest
wpłacenie zaliczki

 
Więcej szczegółów można uzyskać 

pod adresem:
studio@domowaspizarnia.pl
lub pod numerem telefonu:

+48 730 720 264
 

Zapraszam do współpracy
Małgorzata Woźnicka

właściciel
 

www.studio.domowaspizarnia.pl


