
РЕСТОРАН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕСТОРАН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КУХНІ ЕMMENTALКУХНІ ЕMMENTAL

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ БЕНКЕТІВ У НВК ZEFIR 2022

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

пройшло якнайкраще і залишило лише приємні спогади!пройшло якнайкраще і залишило лише приємні спогади!

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

доповненням Вашого свята.доповненням Вашого свята.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. 1. Зал ресторану Emmental може комфортно розмістити Зал ресторану Emmental може комфортно розмістити 100 - 120100 - 120 гостей Вашого  гостей Вашого 
свята при банкетній посадці.свята при банкетній посадці.

2. 2. Години роботиГодини роботи закладу Emmental:   закладу Emmental:  
Бенкет під ключ до Бенкет під ключ до 03:0003:00    
Кожна наступна година – Кожна наступна година – 20002000 грн за обслуговування. грн за обслуговування.

3. 3. Умови розрахунку:Умови розрахунку:
• • Перший аванс у розміріПерший аванс у розмірі  10%10%  від загальної суми вноситься у момент від загальної суми вноситься у момент 

бронювання дати заходу.бронювання дати заходу.
• • Другий аванс у розмірі Другий аванс у розмірі 20% 20% від загальної суми замовлення вноситься у день від загальної суми замовлення вноситься у день 

складення меню банкету.складення меню банкету.
• • Повний розрахунок згідно погодженого кошторису, а також за додатково Повний розрахунок згідно погодженого кошторису, а також за додатково 

надані послуги здійснюється у день проведення бенкету. Розрахунок має бути надані послуги здійснюється у день проведення бенкету. Розрахунок має бути 
здійснений готівкою.здійснений готівкою.

4. 4. Умови перенесення чи відміни бенкету:Умови перенесення чи відміни бенкету:
• • Відмова від банкету за Відмова від банкету за 6060 днів до заброньованої дати – повернення авансу у  днів до заброньованої дати – повернення авансу у 

повному обсязіповному обсязі
• • Відмова від банкету за Відмова від банкету за 3030 днів до заброньованої дати – переведення суми  днів до заброньованої дати – переведення суми 

авансу на депозит, який можна використати у ресторані Емменталь.авансу на депозит, який можна використати у ресторані Емменталь.
• • Відмова від банкету під ключ менше як за Відмова від банкету під ключ менше як за 3030 днів до заброньованої дати – аванс  днів до заброньованої дати – аванс 

не повертається.не повертається.
• • Відмова від банкету звичайного менше як за Відмова від банкету звичайного менше як за 33 дні – аванс не повертається. дні – аванс не повертається.



5. 5. Декор залу. Декор залу. Підрядна організація, яка займатиметься облаштуванням декорацій Підрядна організація, яка займатиметься облаштуванням декорацій 
залу та території повинна попередньо погодити конструкції, елементи залу та території повинна попередньо погодити конструкції, елементи 
кріплення, час встановлення конструкцій та декору з адміністрацією закладу. кріплення, час встановлення конструкцій та декору з адміністрацією закладу. 
У випадку пошкодження залу чи основних засобів ресторану підрядною У випадку пошкодження залу чи основних засобів ресторану підрядною 
організацією – відповідальність перед закладом несе замовник заходу. організацією – відповідальність перед закладом несе замовник заходу. 

6. 6. Використання феєрверків до Використання феєрверків до 22:0022:00, а також інших спец ефектів (конфетті, , а також інших спец ефектів (конфетті, 
паперове конфетті, пелюстки, штучний сніг, інше) має бути попередньо паперове конфетті, пелюстки, штучний сніг, інше) має бути попередньо 
погоджене з адміністрацією закладу (з врахуванням дозволеного часу для погоджене з адміністрацією закладу (з врахуванням дозволеного часу для 
феєрверків у населених пунктах) та локації проведення.  феєрверків у населених пунктах) та локації проведення.  
Заклад залишає за собою право нарахувати додаткову оплату за заходи по Заклад залишає за собою право нарахувати додаткову оплату за заходи по 
організації прибирання території та залу ресторану.організації прибирання території та залу ресторану.

7. 7. Фуршетні столи. Фуршетні столи. Команда ресторану Емменталь готова задовільнити усі Ваші Команда ресторану Емменталь готова задовільнити усі Ваші 
побажання щодо організації козацьких чи пивних столів, candy bar чи інших побажання щодо організації козацьких чи пивних столів, candy bar чи інших 
фуршетних столів, а також тортів на замовлення для Вашого особливого свята. фуршетних столів, а також тортів на замовлення для Вашого особливого свята. 
Якщо Ви вирішите скористатись послугами інших підрядників у організації Якщо Ви вирішите скористатись послугами інших підрядників у організації 
фуршетних столів, то просимо взяти до уваги наступне:фуршетних столів, то просимо взяти до уваги наступне:

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

• • Організація  фуршетних столівОрганізація  фуршетних столів (використання конструкцій, оформлення, посуд  (використання конструкцій, оформлення, посуд 
закладу та обслуговування, нарізання) складає 30грн. на одну особу.закладу та обслуговування, нарізання) складає 30грн. на одну особу.

Банкет під ключ з закриттям залу: Банкет під ключ з закриттям залу: 
ПоложенняПоложення Під ключПід ключ
К-сть осібК-сть осіб 100 - 120100 - 120 осіб   осіб  

(для комфортного розміщення)(для комфортного розміщення)
Вартість замовлення на 1 особу будні дніВартість замовлення на 1 особу будні дні Пн-Пт  – від Пн-Пт  – від 11001100 грн,   грн,  

Мінімальне замовлення – Мінімальне замовлення – 50 00050 000 грн грн
Вартість замовлення на 1 особу вихідні дніВартість замовлення на 1 особу вихідні дні Сб-Нд  – від Сб-Нд  – від 11001100 грн,   грн,  

Не менше Не менше 100 000100 000 грн грн
Вартість оренди залу вихідні дніВартість оренди залу вихідні дні 5 0005 000 грн. грн.
Вартість оренди залу в будні дніВартість оренди залу в будні дні НемаєНемає
ЗавдатокЗавдаток 10% + 20%10% + 20%
Попереднє замовленняПопереднє замовлення За За 14 14 днівднів
Зміни до менюЗміни до меню За За 77 днів днів
Зміни по к-сті осібЗміни по к-сті осіб За За 33 дні дні
Власний алкогольВласний алкоголь Без обмеженьБез обмежень
Безалкогольні напоїБезалкогольні напої Без обмеженьБез обмежень
Фуршетні столиФуршетні столи 3030 грн на одну особу грн на одну особу
Години роботиГодини роботи 03:0003:00
ДекориДекори Без обмежень, з попереднім Без обмежень, з попереднім 

погодженнямпогодженням
Музика та програмаМузика та програма ІндивідуальнаІндивідуальна



• • При бронюванні ресторану під ключ надається номер для молодят в При бронюванні ресторану під ключ надається номер для молодят в 
подарунок подарунок ((11 доба + сніданок, заселення з  доба + сніданок, заселення з 16:0016:00/виселення до /виселення до 10:0010:00).).

• • У залі також є У залі також є екран та проекторекран та проектор. Використання даного обладнання за . Використання даного обладнання за 
домовленістю з адміністрацією закладу.домовленістю з адміністрацією закладу.

• • Під час весілля діти можуть перебувати  у ДРЦ Z-Kids  до Під час весілля діти можуть перебувати  у ДРЦ Z-Kids  до 22:00 22:00 
безкоштовнобезкоштовно, дитяче меню від , дитяче меню від 550550 грн на дитину та додатково  грн на дитину та додатково 
оплачується нагляд інструктора за дітьми (група до 8 дітей та віком від оплачується нагляд інструктора за дітьми (група до 8 дітей та віком від 
66 років) –  років) – 500500 грн/година, бейбі няня для одної дитини віком від  грн/година, бейбі няня для одної дитини віком від 44 років  років 
200200 грн./година. грн./година.

• • Здійснити виїзну церемонію для наречених та стати частинкою Zefir Здійснити виїзну церемонію для наречених та стати частинкою Zefir 
HeartHeart на території парку. на території парку.

• • Замовлення весільного торта та десертів на candy bar.Замовлення весільного торта та десертів на candy bar.

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

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

• • Послуги готелю «Зефір» – комфортні номери для Ваших гостей  Послуги готелю «Зефір» – комфортні номери для Ваших гостей  
(готель може розмістити до (готель може розмістити до 3030 осіб). осіб).

• • Замовлення Бармен шоу та Кітчен шоу, а також паперового Замовлення Бармен шоу та Кітчен шоу, а також паперового 
шоу(додатково рахується оплата за прибирання після паперового шоу).шоу(додатково рахується оплата за прибирання після паперового шоу).

• • Дитяча анімаційна програма у ДРЦ Z-Kids або окрема програма у залі Дитяча анімаційна програма у ДРЦ Z-Kids або окрема програма у залі 
ресторану від наших аніматорів.ресторану від наших аніматорів.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ  ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ  
НАШОГО КОМПЛЕКСУНАШОГО КОМПЛЕКСУ

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

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

ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ДОДАТКОВІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ 
НАШОГО КОМПЛЕКСУНАШОГО КОМПЛЕКСУ


