
White 
Flaming 

WILLA Z OGRODEM 



White Flaming to nowoczesna Willa z ogrodem, mieszcząca się w samym 
sercu Saskiej Kępy, przeznaczona na różnego rodzaju imprezy firmowe 

i okolicznościowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 

Do Państwa dyspozycji przeznaczyliśmy trzy kondygnację pomieszczeń       
do organizacji różnego rodzaju, niezależnych od siebie wydarzeń.

VIP RoomFirst FloorGround Floor Garden Flaming
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WHITE FLAMING
    VIP Room 40m + 20m antresola

Vip Room, to nowoczesne, klimatyzowane i ekskluzywne pomieszczenie, 
mieszczące się na pierwszym piętrze, połączone z antresolą oraz  możliwością 

wyjścia na ogród.                                           
 

Vip Room Antresola Widok na ogródVip Room 

Nasz Vip Room, przeznaczony jest dla wyjątkowych gości, pragnących                  
świętować  swoje wydarzenie w odosobnionej przestrzenii.



WHITE FLAMING  VIP Room. Wyjście na  antresolę i ogród



WHITE FLAMING  
Antresola Vip z zakręconym zejściem do ogrodu



Ground 
Floor 

       WHITE FLAMING 



WHITE FLAMING 
      GROUND  FLOOR 120m +  BAR 

Nowoczesna, klimatyzowana przestrzeń, mieszcząca się na parterze Naszej Villi, 
przeznaczona na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

Do dyspozycji Państwa oferujemy przestrzeń do imprezowania połączoną                                         
z ekskluzywnym  barem, otwartą kuchnią oraz z możliwością wyjścia na przepiękny ogród.



WHITE FLAMING
GROUND  FLOOR



Bar z wyjściem na ogród Otwarta kuchnia

Przestrzeń do tańczenia Wyjście na ogród

WHITE 
FLAMING
GROUND  FLOOR 



First 
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       WHITE FLAMING 



 WHITE FLAMING 
             FIRST FLOOR  140m + BAR

To niezwykła i ekskluzywna  przestrzeń, przeznaczona imprezy 
okolicznościowe, spotkania firmowe i towarzyskie.

Do dyspozycji Państwa oferujemy przestrzeń do imprezowania połączoną                                           
z  niezwykłym zaokrąglonym  barem, parkietem do tańczenia, oraz z możliwością 

wyjścia na górny taras.

Wejście na górny tarasPrzestrzeń do siedzeniaPrzestrzeń przy barzeWejście na salę



FIRST FLOOR 
WHITE FLAMING 



WHITE FLAMING    
FIRST FLOOR



WHITE FLAMING    
FIRST FLOOR



Garden
Flaming 
       WHITE FLAMING 



WHITE FLAMING 
GARDEN 





WHITE FLAMING
Realizacje







WHITE FLAMING
TARAS NA DACHU- 240M

Taras widokowy - Zapraszamy do organizacji  niezapomnianych przyjęć na 
Naszym tarasie.



Zapraszamy na pyszne dania, niezwykłe drinki!
 WHITE FLAMING 

Tu bawimy się najlepiej …  Rezerwacje: 513-516-513



White Flaming - Oferta

Willa z Ogrodem - bardzo wysoki standard

● 3 Strefy na wyłączność 
● Parter z wyjściem na ogród 
● Sala na 1 piętrze z barem, balkonem i zejściem do ogrodu
● Sala VIP z antresolą oraz zejściem do ogrodu.
● Teren zielony 300m2, 
● Łazienka, bary, stoły, krzesła / w cenie najmu
● Obsługa / w cenie najmu
● Parkiet do tańczenia/ w cenie najmu
● Możliwość zamówienia DJ /opcja
● Oświetlenie LED /opcja
● Oświetlenie DISCO / opcja
● Fotograf /opcja

Czas najmu na urodziny: 8h
Koszt wynajęcia VIP Room- 1000 pln
Koszt wynajęcia Ground Floor- 2000 pln
Koszt wynajęcia First Floor - 3000 pln



OPEN BAR

Podstawowy 
Softy (woda, cola, fanta, tonic) 
Soki / Lemoniady 
Piwo piaseczyńskie (pils / lager / pszeniczne) 
Wino Antique (białe / czerwone) 
Wódka Żubrówka 
4 H 95 zł netto / osoba - 6 H 125 zł netto / osoba 

Rozszerzony 
Softy (woda, cola, fanta, tonic) 
Soki / Lemoniady 
Piwo piaseczyńskie (pils / lager / pszeniczne) 
Wino Antique (białe / czerwone) 
Wódka Żubrówka Whisky Monkey Shoulder 
4 H 110 zł netto / osoba - 6H140 zł netto / osoba 

Premium 
Softy (woda, cola, fanta, tonic) 
Soki / Lemoniady 
Piwo piaseczyńskie (pils / lager / pszeniczne) 
Wino Antique (białe / czerwone) 
Wódka Żubrówka + koktajl na bazie wódki Whisky Monkey 
Shoulder + koktajl na bazie whisky Gin Hendrick’s +
 koktajl na bazie ginu 
Aperol Spritz 
4 H 150 zł netto / osoba - 6 H 180 zł netto / osób



BUFET MENU

(170 zł netto)
Przystawki
Tatar wołowy na grzance
Parfait z foie gras
Sałata Nicejska
Tabbouleh z komosy ryżowej
Cromesquis
Rillette na toście

Dania główne
Dorsz gotowany / Beurre blanc
Noga z kaczki / Sos rozmarynowy
Ragout Warzywne

Dodatki
Szpecle
Pieczone ziemniaki
Duszone warzywa

Desery
Crème brûlée
Brownie
Ptyś

 FINGER FOOD

Do dzielenia się 
(20 zł netto / osoba)
Hummus
Foccacia
Grissini
Chipsy warzywne
Oliwki marynowane
Dipy

Finger Food 
(do wyboru: 4 szt. - 60 zł netto, 6 szt. - 80 zł netto, 8 szt. - 100 zł 
netto / osoba)
Rillette na toście
Tatar wołowy na toście
Fish & Chips
Śledź z sałatką ziemniaczaną
Tatar z tuńczyka
Chorizo grillowane
Parfait z foie gras na toście
Kawałki kurczaka, sos musztardowo-miodowy
Ser pleśniowy
Panisse
Bruschetta mix
Ekstra
Selekcja Polskich i Francuskich serów / 62 zł
Talerz wędlin, pate, pikle / 62 zł
Oyster n 2 / fine de Claire Marennes d’Oléron / ocet szalotkowy 
(6 sztuk) / 79 zł



OFFER MENU
 ver. 1  (160 pln netto)

Przystawki (w stole) 
Panisse z burakiem, vegan beurre blanc, pigwa i 
pikle
 Łosoś wędzony z blinami, creme fraiche Parfait z 
foie gras, jagody, chałka
Bruschetta 

Zupa
Zupa cebulowa / grzanka / gruyer Krem pora i 
ziemniaków
Danie Główne Kaczka z topinamburem i czerwoną 
kapustą Kulbin z ratatouille Pęczotto z 
sezonowymi warzywami i kozim serem

Deser 
Waniliowy crème brûlée
 Fondant czekoladowy

OFFER MENU 
 ver. 2 (180 pln netto)

Przystawki (w stole) 
Panisse z burakiem, vegan beurre blanc, pigwa i pikle 
Łosoś wędzony z blinami, creme fraiche Parfait z foie 
gras, jagody, chałka 
Tatar wołowy / chrust z ziemniaka / sałata / winegret 
Bruschetta 

Zupa
 Zupa cebulowa / grzanka / gruyer 
Krem z pora i ziemniaków 

Danie Główne 
Pierś kaczki z topinamburem i czerwoną kapustą 
Halibut z pietruszką i orzechami włoskimi Pęczotto z 
sezonowymi warzywami i kozim serem 

Deser 
Waniliowy crème brûlée 
Czekoladowy fondant



WHITE FLAMING 
VIP Room 40m + 20m antresola

First Floor  140m + barGround Floor 120m +  bar 



                   Warszawa, Saska Kępa Ul. Francuska 

Zapraszamy!
tel: 513-516-513, 

info@lokalnaurodziny.pl
www.lokalnaurodziny.pl

WHITE FLAMING


