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La Petite Prosecco Van to 
oryginalny trójkołowiec  
z serii Piaggio Ape, 
pierwszy raz zarejestrowany  
we Włoszech w  1996r. 
Przez kilkanaście lat, 
dzielnie pracował na 
toskańskich winnicach 
aby finalnie częstować 
Twoich gości znakomitymi 
winami, piwami i drinkami. 
Na każdą imprezę 
na którą przyjeżdża, 
zabiera odrobinę 
niepowtarzalnego, 
południowego stylu!



Wesele!
Francuski romantyzm 
prosto z Prowansji, gorące 
hiszpańskie Flamenco i włoski 
temperament. Też kochasz 
południowoeuropejskie 
klimaty, pełne śmiechu 
i spontanicznej zabawy?  
Z La Petite Prosecco Van na 
pewno zaskoczysz wszystkich 
Gości. „Moje wielkie greckiej 
wesele” w zasięgu Twojej 
ręki! Kolorowe drinki, wina 
prosto z Toskanii, Veneto czy 
Andaluzji oraz  kraftowe piwa 
lane prosto z kegi - z nami 
parkiet nigdy nie będzie 
pusty.



Prosecco
Szlachetne pochodzenie Prosecco nadaje 
mu niezapomniany smak i aromat...

Wyobraź sobie zielone 
wzgórza Italii – porośnięte 
ogromnymi połaciami 
winorośli, pełne słońca 
i zapachu cytrusów, 
ze szczytami Alp 
wyłaniającymi się gdzieś 
zza horyzontu… Na stoliku 
pojawia się gustowna 
lampka pysznego wina, 
prosto z pobliskiej winnicy. 
Wolisz musujące Prosecco 
czy aromatyczne Chianti? 
A może włoską, aksamitną 
odmianę Malbecha? Wybierz 
swoje ulubione wino albo 
zdaj się na nasze sprawdzone 
propozycje!



Eventy
Firmowa impreza 
integracyjna, elegancki 
bankiet, urodzinowe 
garden party czy może 
niezapomniany wieczór 
panieński? Dostosowujemy 
ofertę oraz menu do specyfiki 
Twojego wydarzenia. Dzięki 
swoim małym wymiarom: 
125cm/250cm, nasz Prosecco 
Van idealnie odnajdzie 
się na każdej, nawet 
małej przestrzeni!  Mamy 
doświadczenia w obsłudze 
imprez od kilkunastu do 
kilkuset uczestników!





Przede wszystkim...
chill

Pogoda jest
po naszej!

O rany! To aż...
4 krany!

Prosecco Van to nie tylko pyszne trunki.
To cała filozofia dobrego relaksu i czasu 

spędzonego ze świetnymi ludźmi! Na 
każdej imprezie instalujemy tzw. „strefę 

relaksu”. Usiądź wygodnie na leżaku, 
postaw swój trunek na skrzyni. Niech 

myśli unoszą się swobodnie. Jak bąbelki.

Jako obrońcy dobrego klimatu, w walce 
z niepogodą, stoimy z orężem po Waszej 

stronie! W razie czego rozstawiamy 
nad naszym Ape Piaggio duży namiot, 

który zapewni Twoim gościom komfort, 
w oczekiwaniu na kolejną lampkę!

Czy znasz to uczucie kiedy nie potrafisz 
zdecydować się na to JEDNO piwo 

spośród wielu ulubionych? Orzeźwiające 
pszeniczne, klasyczny Pils czy może 
słodka fortuna?  Z nami nie będziesz 

miał tego problemu - możemy podłączyć 
równocześnie aż cztery trunki!



Garden Party
Niech Prosecco będzie Twoim honorowym 
gościem i zauroczy resztę towarzystwa...



Drinki
Klasyczny, gorzkawy 
Aperol Spritz, orzeźwiająca 
Bubbly Pina Colada czy 
może mocno owocowy 
Archers Bellini?  Lubisz 
eksperymentować ze 
smakami? Kto powiedział, 
że Twoja impreza nie może 
zmienić się w egzotyczne 
party pod palmami? 
Pozwól gościom wybrać 
jeden z wielu drinków 
i zasmakować wakacyjnego 
klimatu!



Posiadamy szeroki wybór piw. Oferujemy trunki  
z regionalnych browarów oraz ogólnopolskich koncernów. 

Jako smakosze piwa szczególnie upodobaliśmy sobie Browar 
Jana - jego też polecamy na Twoją imprezę!

Dla piwoszy...
Dzięki czterem kranom nasz niepozorny 
La Petit może posłużyć za mini multitap!



Piwa
Wolisz sprawdzonego 
klasycznego lagera? Czy 
może dopiero odkrywasz 
w sobie duszę degustatora 
i próbujesz kolejnych, coraz 
bardziej wyszukanych 
browarów?  La Petite 
Prosecco Van daje Ci 
możliwość skomponowania 
na Twojej imprezie własnego 
piwnego baru. Łagodna 
pszenica, jasny Pils, Indian 
Pale Ale i ciemna Fortuna 
- przygotujemy dla Ciebie 
Twoje ulubione gatunki 
albo stworzymy własną 
kompozycję najlepiej 
pasującą do Twojego 
wydarzenia!




