
ВЕСІЛЛЯ В
 ГОЛОДНОМУ

 МИКОЛІ
Ви сказали одне одному «Так»? І закру-
тилась голова від питань: Де? Коли? 
Як?
Ми Вам допоможемо! Голодний Микола 
пропонує весілля «ПІД КЛЮЧ»ЧОМУ САМЕ МИ?

Відповідь очевидна, адже ми 
пропонуємо:

• Три локації для проведення свята:
 —Урочиста зала
 —Зала з каміном
 —Зашклена тераса

• Зручне розташування ресторану:
   — Виїзд з міста

    —Велика парковка для автомобілей
    —Хороша транспортна розв’язка

• У нас безпечно:
 —Постійний відеонагляд
 —Гостьова комора для зберігання під 
         відеонаглядом
 —Охорона 24/7 
 — Дотримання усіх епідеміологічних норм
 —Обробка посуду під високими 
        температурами
 —Персонал працює в «білих рукавичках»

• Сервіс - на першому місці!
 — Повне обслуговування
 —Для зручності молодят - супровід бен-
кетного адміністратора
 —Можливість замовлення фуршету, швед-
ської лінії, кенді-бару

• Меню:
 — Ресторанне + бенкетне меню
 —Особиста консультація шеф-кухаря та 
кондитера
 —Алкоголь за зниженою ціною

• Власна кондитерська та броварня:
 —Замовлення весільного торта
 —Кенді-бар
 — Власне свіжо-зварене пиво у вас на 
        козацькому столі

Ще вас не переконали? не біда! 
поговримо детальніше...

УРОЧИСТА ЗАЛА
“Урочиста зала” розрахована на 180-
230 осіб. Інтер’єр зали максимально 
нейтральний, аби кожен міг прикрасити 
зал під власні смаки чи подію, будь то 
весілля, уродини чи конференція. Зала 
обладнана сценічним світлом, екраном, 
проектором та мікрофонами, яких 
достатньо для проведення святкування 
чи конференції .



 обирайте свою локацію, де 
кричатимуть «гірко» та гортайте далі!

ЗАЛА «З КАМІНОМ»
“Зала з каміном” розрахована 
на 20-40 осіб, облаштована в 
європейському аристократичному 
стилі. Відокремлена від усіх інших 
залів, затишна і зручна, має власний 
балкон.

Затишна зала для невеликих сімейних 
весіль та бенкетів:
• Є місце для встановлення, музики+ 

невеликий танцпол
• Вихід на закритий балкон
• Окремий санвузол
• Окремий вхід/вихід
• Місце для встановлення додаткового 
декору: фотозона, кендібар тощо.
• Ціна від 1000 грн/особу
• Мінімальна к-ть осіб - 20

ТЕРАСА
Микола Миколайович подбав про 
всі вимоги клієнтів, та облаштував 
зашклену терасу на другому поверсі, 
яка може бути, як окремою локацією, 
так і продовженням Урочистої зали:

• Повністю зашкленна 
• Опалюється і кондиціонується
• Вміщує до 50 людей
• Може бути додатком до весілля в 

Урочистій залі (опційно)
• Для закритого бенкету вартість від 

1000 грн/особа

Голодний Микола - найбільша рес-
торація галицької кухні у світі.
Тицяй та читай про нас ще 
більше!
“Твоє ідеальне весілля”



 
у нашій господі голодним може 
залишитись тільки сам микола!

СТІЛ МОЛОДЯТ

МЕНЮ 

Голодний Микола - найбільша рес-
торація галицької кухні у світі.
Тицяй та читай про нас ще 
більше!
“Твоє ідеальне весілля”

Ми працюємо вже багатро років у 
сфері проведення весіль і знаємо, як 
важливо приділяти увагу деталям! Стіл 
молодят може бути задекорований під 
будь-які вимоги, адже зал виконаний 
в європейському стилі, що дозволяє 
відтворити будь-який декор та стиль. 

Готові? Придумали? Уявили? А з декором 
можемо допомогти та все організувати!

Наш шеф-кухар Оксана Миколаївна (так-
так, навть тут не обійшлось без Миколи) 
подбала про те, щоб гості не залишились 
голодні та окрім класичного ресторанного 
меню, з яким, до речі,  Ви можете 
ознайомтись прямо зараз, створила окреме 
бенкетне меню, в якому без є все та навіть 
більше! Найвибагливіші теж будуть ситі та 
задоволені. Це ми обіцяємо!

Ми забезпечимо особисту консультацію з 
шеф-кухарем, на який Ви зможете узгодити 
всі побажання та плановане меню. 



з танцями і гостинцями 
визначились? але це Ще не все!

ВЛАСНА КОНДИТЕРСЬКА  БРОВАРНЯ/КОЗАЦЬКИЙ СТІЛ 
    Яка наречена не мріє про 
казковий кенді-бар, як в найкращих 
фільмах про кохання? Ви мрієте, а 
ми з легкістю втілюємо в життя. 
     Наша кондитер Ліля проведе з Вами 
особисту консультацію та підбере:

• Весільний торт будь-якої ваги, 
декору, вигляду. Слідкуйте за 
нашими соц. мережами, щоб бачити 
більше.

• Кенді - бар: тістечка, порційні 
десерти, макаронс та багато іншого.

Наречену кенді-баром потішили, а тепер 
прекрасні новини для нареченого!

Ну що, з шеф-кухарем Ви вже знайомі, з 
кондитером Лільою теж...прийшла черга 
до нашого пивовара Тараса Фалика, який 
працює над створенням найкращого 
крафтового пива KUMPEL`. Воно стане 
прекрасним доповненням Козацького 
столу в парі з нашими авторськими 
наливками. 

“Наведи камеру свого 
смартфону на QR-код,
та попадеш на нашу 
сторінку у Facebook де 
ще більше фотографій 
для ознайомлення!”



 
у нас безпечно! але нам здається, Що 
ше чогось бракує, тому гортайте далі.

СЕРВІС  БЕЗПЕКА 
    Тут будемо трішки себе 
нахвалювати!

В першу чергу ми команда 
професіоналів і завжди дбаємо про 
безпеку та сервіс на вищому рівні.
Саме тому:
• Весь персонал працює в рукавичках
• Ми надаємо повне обслуговування 

(розлив/рознос), Вам залишається 
тільки отримувати задоволення на 
святі

• Наша кухня дає можливість 
замовити багато різновидів подачі 
страв: фуршет, шведська лінія.

Переживаєте за подарунки, особисті речі? 
Ми і про це подбали!
• У всіх залах, парковках ведеться відеонагояд 

24/7
• Територія охораняється
• Для Вашої зручності, ми надаємо гостьову 

комору із відеонаглядом.

Поправки згідно COVID-19:

• Ми проводиму дезенфекцію після гостя
• Зберігаємо соціально дистанцію
• Проводимо температурний скрінінг гостей 

та перслоналу
• Надаємо відпустку персоналу із прояви 

ГРВІ, проводимо тестування персоналу
• І звісно, ми працюємо в захисних масках та 

рукавчиках
• Обробка посуду на високих температурах 

“Наведи камеру свого 
смартфону на QR-код,
та попадеш на нашу 
сторінку у Facebook де 
ще більше фотографій 
для ознайомлення!”



КОНТАКТИ

ну Що? зустрінемось нашій 
господі на гульбі до рання!

У всіх подальших 
консультаціях Вам допоможе 
наш бенкетний адміністратор 
:
              Роман Крупа
        + 380 (097) 445 51 06

Ми знаходимось: м. Львів, 
вул, Стрийська 352

Телефон: +380 (98) 229 22 22


