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Witaj

Jesteśmy przyjaciółmi, weteranami weselnymi (pomimo młodego 
wieku), którzy postanowili zbudować coś więcej niż eleganckiego Prosecco 
vana. Tworzymy przestrzeń nowych doznań  i wzmorzonych kontaktów 
międzyludzkich na imprezach, gdzie starannie wyselekcjonowane Prosecco 
i inne atrakcyjne napoje są częścią składową naszej oferty, a nie samym 
pustym produktem. 
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Nasza historia

Moglibyśmy napisać, że odby‑
liśmy wspólną podróż na południe 
Włoch i na jednej z uliczek Neapolu 
ujrzeliśmy piękne Piaggio w śnieżno 
białym kolorze i od razu pomyśle‑
liśmy o serwowaniu Prosecco na 
imprezach.

Nie, ta romantyczna historia nie 
miała miejsca, chociaż nie mieliby‑
śmy nic przeciwko. Jak w takim ra‑
zie zrodził się pomysł na Gul Gula?

Po prostu uwielbiamy się do‑
brze bawić i widzieć jak inni robią 
to samo. Do prowadzenia imprez  
nadajemy się jak nikt inny.

Zauważyliśmy w relacjach bar‑
dziej bezpośrednich, że bąbelki łą‑
czą ludzi i postanowiliśmy stworzyć 
rozwiązanie, dzięki któremu goście 
na imprezach będą mogli na chwi‑
lę odbić z wiru szaleństwa, napić się 
czegoś pysznego i wspólnie z in‑
nymi gośćmi lub z nami pogadać 
w naszej strefie relaksu o tym jak 
wspaniale się bawią, jak obcierają 
ich nowe buty lub jak wspaniali 
gospodarze zadbali o to, by każdy 
czuł się wyjątkowo tego dnia.

Co przychodzi Ci na myśl, kiedy 
myślisz o Prosecco vanie?

“Ą? Ę?”
Z nami nie zaznasz sztywniac‑

twa, ani nudy. Jest to fizycznie nie‑
możliwe. Duszę towarzystwa wy‑ 
ssaliśmy z mlekiem matki,  a pro‑
fesjonalizm przedzierając się przez 
szczeble kariery. Tworzymy zespół, 
który z zewnątrz spełnia najwyższe 
standardy obsługi,  a w środku jest 
dostępny i po prostu ludzki.

C2H₅OH

Teraz już trochę nas znasz i jeżeli 
poczułaś/eś trochę chemii, to zna‑
czy, że mamy podobne podejście 
do tego jak ma  wyglądać Twoja 
impreza. Zachęcamy Cię do za‑
poznania  się z naszą ofertą i szcze‑
gółami. Tak jak wspominaliśmy, 
 jesteśmy kontaktowi, więc w każdej 
sprawie (głównie z Gul Gul) możesz 
się do nas odezwać.
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Gul Gul Mobil

Nasz Gul Gul Mobil to klasa 
sama w sobie. Zaprojektowny zo‑
stał tak, by być możliwie jak naj‑
bardziej funkcjonalnym, nie tra‑
cąc przy tym na stylu. Dzięki temu 
w tym samym czasie jesteśmy 
w stanie przygotowywać wymyślne 
drinki po jednej stronie i napełniać 
kieliszki Prosecco po drugiej.

Gul Gul to nie tylko Prosecco 
van, to dodatkowa dekoracja na 
Twoim weselu, przyjęciu lub im‑ 
prezie firmowej. Każdorazowo de‑
korujemy pojazd świeżymi kwiata‑
mi, które z przyjemnością dostosu‑

jemy do stylu obowiązującego na 
imprezie. Zawsze zabieramy też 
w drogę naszą strefę relaxu, czy‑
li leżaki, pufy, stoliki, dywanik, itp. 
Naszym priorytetem jest komfort, 
obsługa na najwyższym poziomie 
i zachwycenie Twoich gości.
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Czym jest Prosecco i co wam oferujemy?

Prosecco to nic innego jak doskonałe wytrawne płynne złoto z bąbel‑
kami, pełne wielorakich smaków tak przez nas wszystkich uwielbianych. 
Jeżeli Proseccomania opanowała was be reszty tak jak i nas to koniecz‑
nie musicie spróbować naszego. Staramy się Wam zaserwować jedno 
z najpyszniejszych dóbr eksportowych Włoch w jak najlepszym wydaniu.

Grejpfrut Lager

Jabłko

Śmietanka

Owoce

Brzoskwinia

Zielony melon

Wiciokrzew

Nuty smakowe

Gdzie powstaje nasz trunek?

Prosecco, tak samo jak jego odpowiednik 
Szampan, podlega ścisłej kontorli i jest pro‑
dukowany tylko w jednym konkretnym 
regionie, ale w tym wypadku Włoch. Tak 
więc, w przepięknie położonych winni‑
cach, na słonecznych zboczach do‑
lin regionu Veneto, pomiędzy trzema 
iście włoskimi miastami Valdobienie, 
Treviso oraz Conegliano powstaje wła‑
snie ono… Prosecco.

To jak tak naprawdę powstaje Prosecco?

Po zbiorze wygrzanych w słońcu, pękatych od nadmiaru soku wi‑
nogron szczepu Glera oraz pierwszej fermentacji, umieszcza się wino 
(jeszcze bez bąbelków) w wielkiej kadzi na powtórną fermentację przy 
akompaniamenicie drożdzy oraz cukru aby pod ciśnieniem wytowrzyć 
właśnie one… BĄBELKI

Winogrona GLERA

Specjalny szczep winogrona
dedykowany wytwarzaniu 

Prosecco

Kadź

Fermentacja wina
i uzysykiwanie bąbelków

w naturalny sposób ;)

Prosecco

Butelkowane pod 
ciśnienieniem 
2-3 atmosfer
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Gul Gul

Pakiet Gul Gul podstawowy zawiera 20l białego lub 
różowego Prosecco, 160 szklanych kieliszków, 4h obsługi 
1‑2 osób, dojazd na miejsce imprezy, strefa relaksu: leżaki,
koce, oświetlenie i muzyka, świeże owoce i zioła oraz
dekoracja vana w żywe kwiaty.

pakiet podstawowy

Cena od 3000 PLN

20 litrów (keg)
 Glera Frizzante lub  
Raboza Frizzante

160 szklanych  
kieliszków

4h, 1‑2 osób
do obsługi

Dekoracja vana
w żywe kwiaty

Dojazd do klienta 
 uzgadniany 
 indywidualnie

Świeże owoce 
i zioła

Strefa Relax

Cena od 3800 PLN

Gul Gul 2

Pakiet Gul Gul2 z dodatkami zawiera wszystko co znajduje 
się w ofercie podstawowej.
Plus dodatkowe 20l różowego/białego Prosecco, białe 
 i czerwone wino, piwo rzemieślnicze, cydr oraz drink bar (75 
drinków na bazie Prosecco).

do kwadratu

Dodatkowy keg
Prosecco (20l)

Keg wina białego
albo czerwonego 

Pakiet podstawowy

+ do wyboru

lub

Drink bar Prosecco - Aperol 
Spritz/Bellini/Hugo
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Gul Gul 3

Potrzebujesz oferty skrojonej na miarę, takiej jakiej jeszcze 
nikt nie miał i nie widział?
Skontaktuj się z nami! Gór nie przeniesiemy, ale i tak 
jesteśmy w stanie zrobić dużo!

do sześcianu

Cena ustalana indywidualnie

1000 PLNDodatkowy keg Prosecco/wina (20l)

od 400 PLNDodatkowy keg piwa
rzemieślniczego/cydru (30l)

100 PLNPimp my Prosecco
(zdobienie kieliszków)

od 600 PLN
Drink bar Prosecco (75 drinków)
Aperol Spritz/Bellini/Hugo

100 PLNLemoniada 5l

od 300 PLNDodatkowa godzina obsługi

35 PLNButelka do Prosecco

300 PLN
Wanna z lodem wypełniona
piwem Corona Extra (20 szt.)

Gul Gul +

Nasze pakiety możesz powiększyć o opcje dodatkowe.

dodatki/extras



Ale Gul Gul

Jeżeli Ty lub Twoi goście jesteście koneserami bąbelków, 
ale również tych piwnych, mamy coś specjalnie dla Was. 
Wraz z lokalnym AleBrowarem przygotowaliśmy pakiet,
w którym znajdzie się mistrzowskie Prosecco oraz zimne 
jak serce królowej lodu craftowe piwko. Dobierz sobie takie 
jakie lubisz najbardziej.

pakiet z piwem

Cena od 3100 PLN

Masz ulubione piwo 
lub  cydr?
Postaramy się 
 sporowadzić butelki 
na  Twoje przyjęcie.

Pakiet podstawowy
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Winoteka

Każdy dobrze wie, że dobranie odpowiedniego wina 
do okazji, może okazać się nie lada wyzwaniem 
przyprawiającym o ból głowy. Dlatego, specjalnie dla 
Was, zawiązaliśmy komitywę z sopockim towarzystwem 
winiarskim Festus, które w kwestii win butelkowych nie ma 
sobie równych. Powiedz tylko słowo, a wino znajdzie się na 
Twoim stole. Pomagamy w wyborze win. 

wybieramy dla Ciebie

BRULHOIS BABA
SAUVIGNON BLANC
GROS MANSENG 2019

Bardzo przyjemny kupaż 
Sauvignon Blanc (80%) 
i Gros Manseng (20%).

W nosie zauroczy nas 
aromatami cytrusów, 
cytryny, limonki, 
grapefruita.

W ustach niezwykle 
orzeźwiające, wyczujemy 
marakuje, cytrusy, 
mango  i morele.

W kieliszku niemalże 
czarne z subtelnym 
rubinowym refleksem.

W nosie uwodzi 
aromatem suszonych 
śliwek w towarzystwie ziół 
śródziemnomorskich.

W ustach pełne, 
sycące, nieco 
rustykalne, odnajdziemy 
smaki dojrzałych 
jeżyn, suszonych 
śliwek, przypraw 
śródziemnomorskich 
 i eukaliptusa. 

La Pergolette uwodzi 
bogatym bukietem 
zapachowym,  w którym 
dominują złote jabłka, 
słodkie brzoskwinie, 
morele, białe kwiaty.

W ustach delikatne, 
finezyjne, lekko mineralne. 
Odnajdziemy smaki 
suszonych owoców, 
brzoskwiń, moreli, 
bananów, gruszek, jabłek 
i migdałów.

W kieliszku rubinowe 
 z granatowymi 
refleksami.

W nosie wyczujemy 
czerwone owoce, 
konfitury i zioła.

W ustach balsamiczne, 
wyczujemy słodkie 
maliny, jeżyny, 
śliwki  w konfiturze 
i pikantne przyprawy. 
Finisz rozgrzewający, 
 o miękkich taninach 
 i dobrze zrównoważonej 
kwasowości.

Niezwykle zaskakujące 
wino.

W nosie uwodzi 
zapachem kwiatów 
drzew owocowych.

W ustach przyjemne, 
gładkie, wyczujemy 
morele, ananasy, 
mango, pigwę. Finisz 
długi o smaku słodkich 
owoców egzotycznych.

100% susumaniello. 
Posiada niezwykle 
bogaty bukiet,  w którym 
dominują aromaty 
czarnych owoców 
leśnych, rodzynek, 
goździków, cynamonu 
i kakao.

W ustach gęste, obfite, 
pełne, odnajdziemy 
smaki dzikich jagód, 
czarnych i czerwonych 
owoców, suszonych 
śliwek i fig okraszonych 
przyprawami.

POGGIO LE VOLPI
MASCA DEL TACCO LU LI 
APPASSIMENTO 2019

CA BOTTALE
PERGOLETTE GARGANEGA
VERONESE 2019

CANTINA SAN DONACI 
ANTICAIA PRIMITIVO 
SALENTO 2018

BRULHOIS BABA
GROS MANSENG
DOUX 2019

POGGIO LE VOLPI
MASCA DEL TACCO
SUSUMANIELLO 2019

Cena od 150 PLN

Bul Bul

Podczas Gul Gul, czasem miło zrobić Bul Bul. Jako 
dodatkową atrakcja proponujemy sziszę
lub dwie, która na pewno zintegruje gości jeszcze bardziej.

1‑2 szisze
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Gulguluś

Eluwina! Czy na twojej imprezie lub przyjęciu będą również 
najmłodsi?
Chcesz zapewnić im trochę zabawy oraz smakołyków?
Mając na uwadze najmłodszych gości, przygotowaliśmy 
specjalny pakiet, w którym można dobrać dla nich różne 
atrakcje.

kids

Cena ustalana indywidualnie

Lemoniada 5l

Balony z helem

Świeżo wyciskany
sok naturalny

Szampan
bezalkoholowy

Herbata mrożona

Gry planszowe
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Gul Gul Prosecco Van

+48 504 566 834  | +48 787 636 787
zapytaj@gulgul.pl

GulGulProsecco

Opracowanie graficzne:
www.zwinne.com


