
РЕСТОРАН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КУХНІ ЕMMENTAL

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ БЕНКЕТІВ У НВК ZEFIR 2021

Шановні гості!  
Дякуємо, що розглядаєте наш заклад для проведення свого особливого свята! Весілля, День 
народження, корпоратив – яким би не був повід, ми розуміємо наскільки важливо, щоб все 

пройшло якнайкраще і залишило лише приємні спогади!

Щоб полегшити та пришвидшити процес комунікації, ми розробили основні  
умови проведення банкетів у ресторані Emmental та додаткові опції,  

які можуть стати чудовим доповненням Вашого свята.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Зал ресторану Emmental може комфортно розмістити 100 гостей Вашого свята 
при банкетній посадці.

2. Години роботи закладу Emmental:  
Понеділок – вихідний  (працюємо під замовлення) 
Вт-Чт – 12:00-23:00 
Пт-Нд – 12:00 -24:00

3. При банкеті під ключ – продовжені години роботи до 02:00. 
Кожна наступна година – 1800 грн за обслуговування,  
2800 грн обслуговування + музичний супровід (жива музика)

3. Музичний супровід: жива музика – вокал: українські та закордонні хіти 
Пт-Нд – 19:00-22:30 – за рахунок закладу 
Кожна наступна година – 1000 грн. 
У будні дні жива музика – під замовлення - 1000 грн за вечір (19:00 – 22:30) 
У випадку замовлення сторонніх музичних гуртів чи ведучих (можливе лише 
при проведенні банкету під ключ з закриттям залу)  надаємо в оренду звукове 
обладнання:

• акустична система Electro-Voice SbA750
• мікрофони
• мікшерний пульт Soundcraft Signature 12
• світлове обладнання beam 230 (4 голови, страбоскоп)

Вартість оренди – 2000 грн за вечір.
У залі також є екран та проектор. Використання даного обладнання за окремою 
домовленістю з адміністрацією закладу.



4. Умови розрахунку:

	Перший аванс у розмірі 10% від загальної суми вноситься у момент 
бронювання дати заходу.

	Другий аванс у розмірі 20% від загальної суми замовлення вноситься у день 
складення меню банкету.

	Повний розрахунок згідно погодженого кошторису, а також за додатково 
надані послуги здійснюється у день проведення бенкету. Розрахунок має 
бути здійснений готівкою.

5. Умови перенесення чи відміни бенкету:

	Відмова від банкету за 60 днів до заброньованої дати – повернення авансу 
у повному обсязі

	Відмова від банкету за 30 днів до заброньованої дати – переведення суми 
авансу на депозит, який можна використати у ресторані Емменталь.

	Відмова від банкету під ключ менше як за 30 днів до заброньованої дати – 
аванс не повертається.

	Відмова від банкету звичайного менше як за 3 дні – аванс не повертається.

6. Видача страв кухнею згідно погодженого меню відбувається до 23:30. Просимо 
врахувати це при складанні таймінгу свята.

7. Декор залу. Підрядна організація, яка займатиметься облаштуванням декорацій 
залу та території повинна попередньо погодити конструкції, елементи 
кріплення, час встановлення конструкцій та декору з адміністрацією закладу. 

У випадку пошкодження залу чи основних засобів ресторану підрядною 
організацією – відповідальність перед закладом несе замовник заходу. 

8. Феєрверки та використання інших спец ефектів (конфетті, паперове конфетті, 
пелюстки, штучний сніг, інше) має бути попередньо погоджене з адміністрацією 
закладу, з визначенням часу проведення (з врахуванням дозволеного часу для 
феєрверків у населених пунктах) та локації проведення. 

Заклад залишає за собою право нарахувати додаткову оплату за заходи по 
організації прибирання території та залу ресторану.

9. Фуршетні столи. Команда ресторану Емменталь готова задовільнити усі Ваші 
побажання щодо організації козацьких чи пивних столів, candy bar чи інших 
фуршетних столів, а також тортів на замовлення для Вашого особливого свята. 

Якщо Ви вирішите скористатись послугами інших підрядників у організації 
фуршетних столів, то просимо взяти до уваги наступне:

- У разі замовлення фуршетних столів у інших виробників замовник повинен 
надати супровідних документів (дата і день виготовлення, термін і умови 
зберігання , назву компанії виробника) а також підписати акти прийому і 
передачі.

- Організація  фуршетних столів (використання конструкцій, оформлення, 
посуд закладу та обслуговування) складає 1000 – 2000 грн в залежності від 
величини та асортименту фуршетного столу.

- Нарізка фруктів – 30 грн за 1 кг. При оплаті послуги «Організація фуршетних 
столів» під ключ – плата за нарізання фруктів окремо не нараховується.



ПРОПОНУЄМО ДВА ВАРІАНТИ СВЯТКУВАННЯ НА ВИБІР:  

БАНКЕТ НА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ ТА  
БАНКЕТ ПІД КЛЮЧ З ЗАКРИТТЯМ ЗАЛУ.

Положення Банкет звичайний Під ключ

К-сть осіб До 60 осіб 100 осіб  
(для комфортного розміщення)

Вартість замовлення  
на 1 особу

Без зобов’язань Пн-Чт – 1000 грн, 
Не менше 70 000 грн
Пт-Нд – 1300 грн, 
Не менше 85 000 грн

Завдаток 10% + 20% 10% + 20%

Попереднє замовлення За 5 днів За 14 днів

Зміни до меню За 3 дні За 7 днів

Зміни по к-сті осіб За 3 дні За 3 дні

Мін. к-сть алкоголю  
на одну особу

0,200 г на особу 0,200 г на особу

Власний алкоголь Послуга «Корок» -  
50 грн за 1 пляшку

Без обмежень

Безалкогольні напої Лише придбані у закладі За погодженням

ПОСЛУГА ОРЕНДИ ЗАЛУ

Вартість - 16 000 грн

Години роботи Стандартні 
23-24:00

02:00

Декори Обмежені зони Без обмежень, 
з попереднім погодженням

Музика та програма Лише закладу Індивідуальна

Оренда обладнання - Можлива, за окремою 
домовленістю

Проведення виїзних 
церемоній

За окремим 
погодженням часу 
та локації, можливі 
додаткові платежі

Без обмежень, з попереднім 
погодженням

Паркінг На загальних умовах Безкоштовно на 24 години *



ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ  
НАШОГО КОМПЛЕКСУ

Скористайтесь усіма перевагами нашого комплексу,  
та доповніть Ваше свято цікавими елементами, розвагами  

для дітей та дорослих, і воно стане справді незабутнім  
для Васта Ваших гостей!

• Оренда залу кінотеатру для перегляду зворушливих відео згідно Вашої 
програми святкування

• Молодіжна вечірка у нашому пабі з власною пивоварнею – Z-Pub

• Послуги готелю «Зефір» – комфортні номери для Ваших гостей (готель 
може розмістити до 30 осіб), а також особливі номери – СПА-люкс та 
Номер для молодят! 

o При замовленні усіх номерів готелю – Номер для молодят (1 доба)  
У ПОДАРУНОК! 

o При замовленні частини номерів готелю та бенкету у ресторані 
Емменталь– Номер для молодят зі знижкою 50%.

• Дитяча анімаційна програма у ДРЦ Z-Kids. 
 

5-10 дітей
17:00-22:00

(2 р. по пів год.  
дітей приводитимуть 

у ресторан,  
до батьків)

220 грн./з дитини
(розваги у ДРЦ 

під наглядом 
інструктора)

270 грн/з дитини
(розваги у ДРЦ 

під наглядом 
інструктора  
+ анімація)

420 грн/ з дитини
(розваги у ДРЦ під 

наглядом інструктора 
+ анімація + харчування 

по дитячому меню)

Більше 10 дітей
17:00-22:00

(2 р. по пів год. дітей 
приводитимуть у 

ресторан, до батьків)

200 грн./з дитини
(розваги у ДРЦ 

під наглядом 
інструктора)

250 грн/з дитини
(розваги у ДРЦ 

під наглядом 
інструктора  
+ анімація)

400 грн / з дитини
(розваги у ДРЦ під 

наглядом інструктора 
+ анімація + харчування 

по дитячому меню)

або окрема програма у залі ресторану від наших аніматорів.


