KONFERENCIJOMS, SEMINARAMS
Patogiausia vieta tarp Vilniaus ir Kauno!

 1 aukšto salė (iki 80 asm.) – 140 m² erdvė su baru, židiniu, išėjimu į lauko terasą;
 2 aukšto salė (iki 100 asm.) – 163 m² erdvė su centre esančiu balkonu, lauko balkonu;
 1 aukšto mažoji salė (iki 30 asm.) – 50 m² erdvė, naudojama grupinėms diskusijoms ar mažesnėms
konferencijoms;
 Yra papildomos 7 patalpos 2 aukšte (kambariai su dušu, WC) tinkančios persirengimui;
 Papildomos paslaugos: pirtis, pirties salė talpinanti iki 25 asm., biliardas;
 1 aukšto salėje yra JBL garso aparatūra (4x500W), bevielis internetas;
 Parkavimo vietų skaičių apie 50;
 Artimiausios nakvynės vietos: Vievis, Elektrenai, Trakai

Kainos:
 1 ir 2 aukšto salių nuoma (300m2) nuo 100 Eur
 Mažosios 1 aukšto salės nuoma nuo 60 Eur
 Projektoriaus nuoma - 20 Eur
 Popierius 1vnt. (20 lapų) konferencinei lentai (flipchart) - 10 Eur
PVM 21% mokestis įskaičiuotas į kainą

UAB “AIDEGIDA”
Puzinavos k. 2, LT-21400 Elektrėnai sav.
Vilnius-Kaunas autostrada (31 km.)

Įmonės kodas: 123937442
PVM kodas: LT239374411

Tel.: +37065542831
el.paštas.: eglaja@gmail.com
www.medeina.eu

KAVOS PERTRAUKĖLIŲ MENIU

Pasirinkti :

Kiekis asm.

Kaina

Kava, arbata, pienas, rudas cukrus, stalo vanduo su citrina arba
greipfrutais. Morkų keksiukai su juodų serbentų uogienė

20 g

2 Eur

Kava, arbata, pienas, rudas cukrus,stalo vanduo su citrina arba
greipfrutais, avižiniai sausainiai su džiovintais vaisiais

20 g

2 Eur

Kava, arbata, pienas, rudas cukrus, stalo vanduo su citrina arba
greipfrutais, lašišų užtepėlė su paskrudinta duonelė

40 g

3,50 Eur

Kava, arbata, pienas, rudas cukrus, stalo vanduo su citrina arba
greipfrutais, sumuštinukai su parūkyta mėsa

40g

3,50 Eur

100g
330ml
330ml
200ml

2,50 Eur
1,60 Eur
0,70 Eur
2 Eur

Sezoniniai vaisiai
Mineralinis vanduo BORJOMI
Mineralinis vanduo NORTE
Šviežiai spaustos sultys
PVM 21% mokestis įskaičiuotas į kainą
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MENIU KONFERENCIJOMS, SEMINARAMS
 SRIUBOS
 Gurmanų žuvienė: trintų pomidorų, lašišos, midijų bei krevečių derinys – 4,50 Eur
 Dienos sriuba – 1,10 Eur
 SALOTOS
 Daržovių salotos su fetos sūriu, užpilu - 1,90 Eur
 Daržovių salotos su kepta višta, užpilu - 1,90 Eur
 KARŠTI PATIEKALAI
 Vištienos krūtinėlės kepsnys su apkeptomis bulvėmis, daržovėmis - 4,10 Eur
 Kiaulienos sprandinės kepsnys su apkeptomis bulvėmis, apkeptomis daržovėmis - 4,20 Eur
 Lašišos kepsnys su apkeptomis daržovėmis, virtais ryžiais, grietinėlės padažu - 5,50 Eur
 DESERTAI
 Karštas obuolių pyragas, pagardintas juodųjų serbentų uogienė bei vaniliniais ledais – 1,60 Eur
 Lietinis su karamelizuotais vaisiais (karšta karamelė, obuoliai, bananai) – 1,90 Eur
PVM 21% mokestis įskaičiuotas į kainą
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KONFERENCINIS PAKETAS
Nuo 25 € / asm. už konferencinį paketą esant ne mažiau kaip 20 dalyvių
Maitinimas:
 pietūs
 mineralinis vanduo salėje
 po 2 kavos pertraukos
Paslaugos konferencijoms:
 konferencijų salė, bevielis internetas
 projektoriaus ekranas ir projektorius (užsakyti iš anksto)
 lenta-bloknotas
 pirtis
PVM 21% mokestis įskaičiuotas į kainą
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