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BROFAKTURA CARNIVAL
finał 2015
FESTIWAL PIZZY
z okazji Światowego Dnia Pizzy
Restauracja czynna od 12.00.
		
7 - 9 lutego 2015:
		
 specjalne menu włoskie
		
 specjalne ceny na wina
		
 pizza: - 20 % ceny
		
 pizzermani spełniają życzenia kulinarne naszych gości

WORLD PIZZA DAY
		
9 lutego /poniedziałek
Pizza School, czyli szkoła robienia pizzy dla dzieci i młodzieży (tylko po uprzedniej rezerwacji)
8.30
9.30
10.30
11.30

dla uczniów szkół podstawowych
dla przedszkolaków
dla gimnazjalistów
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

16.00 - 18.30 Pizza Day, czyli otwarte warsztaty robienia pizzy (wstęp wolny)
18.30 Best Italian Songs – In Jazz Version – concert live

FRANCESCO CHIARINI
(gitara, vocal, piano)
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BROFAKTURA CARNIVAL
finał 2015
BROFAKTURA&LOVE...
czyli Walentynki podane na różny sposób
Restauracja czynna od 12.00

		 11 - 15 lutego 2015:

		
 każdego dnia wyjątkowe i specjalne menu walentynkowe
			 z dodatkiem miłosnych afrodyzjaków
		
 specjalnie warzone piwo LOVE STORY
		
 dobry smak, dobry styl, dobra muzyka, wyjątkowy klimat

11 lutego/środa – ZAKOCHANI SĄ WSZĘDZIE
18.00 Foto&Love - otwarcie Wystawy Fotografii Kamili Grabowskiej „ZAKOCHANI SĄ WSZĘDZIE”
od 17.00 Piano&Love - songi miłosne na fortepianie gra Krzysztof Osiak, Olga Ślepowrońska (vocal)

13 lutego/piątek - SINGLE PARTY
18.30 Giants&Love - recital MARCINA SÓJKI i NATALII KOPERKIEWICZ
20.30 Sax&Love – Love Session – DJ LAZY @ Sax by MARCIN STRUS

14 lutego/sobota - PARTY LOVE
…miłosne wyznania osłodzi Firma WEDEL SA, a odwagi dodadzą produkty POLMOS Siedlce
14.30 - Piano&Love - songi miłosne na fortepianie gra Krzysztof Osiak, Olga Ślepowrońska (vocal)
18.30 - Song&Love – PIOTR GOZDEK – concert live
20.00 - Dance&Love - DJ JACKSON

15 lutego/niedziela – BRUNCH WALENTYNKOWY
12.00 - 17.00
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BROFAKTURA CARNIVAL
finał 2015

Przepraszam, czy podają tu śledzika?...
czyli OSTATKI w BROFAKTURZE
Restauracja czynna od 12.00

17 lutego 2015

		
 specjalne menu ostatkowe „ze śledzikiem w tle”
		
 dobry śledzik, dobry kielich, dobre piwo, dobry klimat, dobra muza

17 lutego/wtorek - BROFAKTURA a’la śledzik
od 16.00 śledzikowe specjalności w śledzikowych cenach
20.00 party „ze śledzikiem w tle”…- DJ BOGDAN SKARUS

z a p r a s z a m y
rezerwacje: tel: 25 633 63 33

