Co nas wyróżnia?
 Maszyna z dwoma patelniami i 2-osobowa obsługa, dzięki czemu możemy
obsłużyć w krótszym czasie większą ilość gości.
 Bazy do lodów tworzone ze świeżych i naturalnych składników (mleko,
śmietanka, cukier lub w wersji wegańskiej), co ma ogromny wpływ na
smak.
 Możliwość dowolnego skomponowania menu - do wyboru proponujemy owoce
sezonowe, słodycze czy alkohole oryginalnych marek.

Wysoka estetyka stanowiska z elementami dekoracyjnymi i
możliwością brandingu.
 Zawsze profesjonalna i sympatyczna 2-osobowa obsługa.
 Posiadamy zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz odbiór
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 Doświadczenie w obsłudze eventów firmowych, biurowych, konferencji czy
targów, gdzie frekwencja wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników.

Zaufali nam

Wspieraliśmy również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy podczas 27 finału,
którego celem w 2019 był zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali dziecięcych.

Mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w programie „Śluby marzeń” prowadzonym przez
Izabelę Janachowską, który emitowany był na antenie TVN Style w marcu 2019.

Źródło: Śluby marzeń, TVN Style
www.tvnstyle.pl

Cennik usług
Oferujemy Państwu pakiety godzinowe lub porcjowe.
2 godziny – 1 249 złotych brutto
3 godziny – 1 499 złotych brutto
4 godziny – 1 699 złotych brutto
5 godzin – 1 849 złotych brutto
6 godzin – 1 949 złotych brutto
50 kubków / 150 łódeczek – 899 złotych brutto (maks. 1,5 godziny serwisu)
75 kubków / 200 łódeczek – 1 199 złotych brutto (maks. 2 godziny serwisu)
100 kubków / 300 łódeczek – 1 399 złotych brutto (maksymalnie 3 godziny serwisu)
150 kubków / 400 łódeczek – 1 599 złotych brutto (maksymalnie 4 godziny serwisu)
Oferta dotyczy 1 maszyny dwustanowiskowej, z dwoma patelniami mrożącymi oraz 2-osobowej obsługi. W razie potrzeby
większej wydajności oferujemy Państwu serwis z 2 maszyn dwustanowiskowych – w razie zainteresowania prosimy o kontakt w
celu wyceny usługi.
Powyższe ceny uwzględniają dojazd do 50km od granic Warszawy, powyżej jest on wyceniany według stawki 1,50 zł/km.
Istnieje możliwość połączenia sposobów serwowania (kubeczki i łódeczki). Wybór sposobu serwowania nie ma wpływu na cenę.
Istnieje możliwość wyceny pakietu dla innych ilości godzin lub porcji.

Plan współpracy
1)

W przypadku zdecydowania się Państwa na nasze usługi i potwierdzenia z
naszej strony terminu, rezerwujemy dla Państwa wybraną datę.
2)

3)

W dalszej kolejności przesyłamy Państwu umowę doprecyzowującą
kwestie szczegółowe oraz załącznik, w którym dobieracie Państwo
indywidualnie menu. W razie potrzeby z chęcią doradzimy sprawdzone
składniki i kompozycje.
Rozliczamy się z Państwem na zasadzie 10% zaliczki przed wykonaniem
usługi oraz 90% kwoty po wykonaniu serwisu.

4) Na około 30-40 minut przed rozpoczęciem serwisu przyjeżdżamy na
miejsce, ustawiamy stanowisko i o wskazanej przez Państwa godzinie
rozpoczynamy serwis.
5)

W każdej chwili, w razie pytań i wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wybór sposobu serwowania
Wybór serwowania w bambusowych
łódeczkach to oryginalny sposób
podania, małe porcje umożliwiające
degustację kilku różnych smaków i
większa wydajność – około 100
porcji/godzinę serwisu. Menu
opiera
się
na
4 gotowych
kompozycjach, które przygotowujemy
naprzemiennie.

Wybór serwowania w kubeczkach
umożliwia
każdemu
z
gości
indywidualny dobór składników
swojego deseru. Istnieje także
możliwość doboru rozmiaru oraz
wzoru kubeczka. Wydajność wynosi
około 40 porcji na godzinę. Menu
opiera się na wyborze bazy,
dodatków oraz dekoracji.

Smaki
Oferujemy pełną dowolność w doborze menu. Szczególnie polecamy owoce
sezonowe oraz, dla urozmaicenia kompozycji, dodatki alkoholi, batoników i
ciasteczek, ziół czy przypraw.
Nasze przykładowe, autorskie kompozycje:
Maliny ze słonym karmelem
Maliny z gorzką czekoladą i chili
Mango z żurawiną
Rafaello z Malibu
Kiwi z Blue Curacao i miętą
Advocaat z ciasteczkami
Banan z limonką
Banan z Knoppersem i masłem orzechowym
Możliwości połączeń smaków są nieograniczone i uzależnione od Państwa preferencji.
Nasze lody mają delikatny, śmietankowy smak o kremowej konsystencji.

Opcje dodatkowe
Personalizacja projektu menu
0 zł

Personalizacja kubeczków
85 zł / 100 szt.

Indywidualne obicie maszyny
(200 zł)

Kontakt
email: info@rollingtubes.pl
www: www.rollingtubes.pl
tel: 576-550-110
fb: @rollingtubes
Instagram: rollingtubes

