
Sketch NITE 

Jesteśmy nowoczesnym klubem o neutralnym, ale wysoce estetycznym wystroju, mieszczącym się 
w samym sercu miasta. Naszymi znakami rozpoznawczymi są profesjonalizm i zaangażowanie, 
które pozwoliło nam stworzyć idealne miejsce zabawy dla naszych gości. 
Trzy niezależne piętra oraz uniwersalność przestrzeni, dają niezwykłe możliwości rozwiązań eventowych.

ul. Mazowiecka 11 A
00-052 Warszawa
mobile: +48 662 247 247
e-mail: rezerwacje@sketchnite.pl



Sketch Nite znajduje sie w centrum Warszawy, w budynku Domu Artysty Plastyka 
przy ul. Mazowieckiej 11a

Lokalizacja



Wyróżnia nas:

• 3 niezależne piętra: 
  zadaszone PATIO, pojemny MAIN FLOOR i kameralny TOP FLOOR. 
  Każde z nich jest nagłaśniane i oświetlane strefowo

• Neutralny, lecz elegancki wystrój
• Wysokiej jakości sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy QSC
• Interaktywna instalacja oświetleniowa i multimedialna (dedykowana reżyseria swiateł, 
   pierwszy w Polsce bar multimedialny)

• Wyjątkowa, mulikulturowa atmosfera
• Lojalna publika
• Wolność od nachalnego brandingu
• Wysoki profesjonalizm działania
• Transparentne warunki współpracy dla wszystkich
• Możliwość personalizacji każdej usługi
• Własne wypracowane rytuały imprezowe i system współpracy z promotorami
• Mamy w swoim portfolio kilka lokali gastronomicznych z długimi tradycjami
• Nie ma dla nas zleceń nie do wykoniania



Goście i przyjaciele

Współpracujemy ze znanymi blogerami, modelami,ludźmi sztuki i sportowcami. 



Przestrzeń:

Sketch Nite to prawie 600 metrów kwadratowych powierzchni na 3 różnych poziomach, 
które mogą stanowić niezależną dla siebie na wzajem przestrzeń.



• Patio • 





Patio (70 m²)

• służy, jako chillout oraz miejsce do zaczerpnięcia świeżego powietrza
• jest wyposażone w nagłośnienie oraz oświetlenie
• nie ograniczają go warunki pogodowe, ponieważ posiada własne zadaszenie oraz lampy grzewcze
• istnieje możliwość instalacji baru oraz stołów koktajlowych
 



• Main Floor •





Main Floor (150 m²)

• wyposażony w zabudowaną djkę oraz  stanowisko 
  dla vja/oświetleniowca 
• posiada dwa osobne bary - w tym główny
  z mappingiem video 
• na całej długości sufitu jest 45 zaprogramowanych 
  pixel barów w systemie Matrix
• sprzęt:  6 głów, 3 projektory, mixer pioneer 850, 
  2 x CD 2000 pioneer, 2 x technics, 
  2 mikrofony bezprzewodowe



• Top Floor •





Top Floor (100 m²)

• jest kameralną przestrzenią funkcjonującą niezależnie od reszty lokalu
• w pełni wyposażony w nagłośnienie oraz sterowane oświetlenie efektowe
• posiada mobilne stanowisko dj-skie ze sceną
• dysponuje 14 stołami i 100 miejscami siedzącymi
• sprzet: 4 głowy, dwa projektory, mixer pioneer 850, 2 x 100 CD pioneer



Zasady rezerwacji:

Lokal jest otwarty dla wszystkich gości w piątki i soboty.  W pozostałe dni tygodnia staje się 
przestrzenią pod eventy komercyjne.  
Istnieje możliwość wynajęcia klubu na wyłączność w piątki i soboty do godziny 24:00.



Opcja I – 80 zł/osoba 
(każda dodatkowa godzina 16 zł/osoba)

napoje gazowane i niegazowane
soki owocowe
kawa i herbata

piwo butelkowe
wino białe i czerwone house

Opcja II – 100 zł/osoba 
(każda dodatkowa godzina 20 zł/osoba)

napoje gazowane i niegazowane
soki owocowe
kawa i herbata

piwo butelkowe
wino białe i czerwone house

wódka Soplica
koktajle ( blue lagoon, vodka sour)

• Rezerwacje komercyjne

Open Bar w przeliczeniu na 5h trwania przyjęcia (podane ceny są cenami netto)



Opcja III – 110 zł/osoba 
(każda dodatkowa godzina 22zł/osoba)

napoje gazowane i niegazowane
soki owocowe
kawa i herbata

piwo butelkowe
wino białe i czerwone house

wódka Soplica
whisky Old Smuggler 

koktajle (blue lagoon, vodka sour, whisky sour)

Opcja IV – 130 zł/osoba 
(każda dodatkowa godzina 26zł/osoba)

napoje gazowane i niegazowane
soki owocowe
kawa i herbata

piwo butelkowe
wino białe i czerwone house 

wódka Soplica
whisky Old Smuggler

rum  Old Pascas Blanco
tequila Sierra Cafe

gin Finsbury
martini  Bianco

Koktajle (vodka sour, whisky sour, tequila sunrise,cuba libre,tom collins,mojito)



Opcja V – 150 zł/osoba 
( każda dodatkowa godzina  30 zł/osoba)

napoje gazowane i niegazowane
soki owocowe
kawa i herbata

piwo butelkowe
wino białe i czerwone house 
wódka  Żubrówka Czarna 

whisky Dewar’s White Label 
rum Bacardii Carta Blanca 

tequila Sierra
gin Bombay Sapphire 

martini  Bianco 
Koktajle (vodka sour, whisky sour, tequila sunrise,cuba libre,tom collins,mojito)



Catering zapewnia restauracja Sketch w Teatrze Wielkim, 
w której Szefemi Kuchnii jest zwycięzca polskiej edycji 
Top Chef – Sebastian Olma.

Jeden z najzdolniejszych Szefów Kuchni młodego pokolenia, 
który swoje umiejętności rozwijał w takich restauracjach
jak: Pied a Terre 1*, Esporta Chiswick Club czy Carluccio’s. 
Ostatnim i najważniejszym miejscem podczas całego
pobytu na Wyspach była restauracja
Toma Aikens’a 1* - ikony brytyjskiej kuchni.

Kuchnia Sketch'a to kuchnia polska
w najlepszym wydaniu: świetnej jakości regionalne składniki, 
sprawdzeni dostawcy i co najważniejsze
- smak naszego szefa kuchni.

MENU



• Rezerwacje indywidualne

• Rezerwacje przyjmowane są na dni - piątek, sobota
• Rezerwacje przyjmowane są na godzinę 24:00

• Warunkiem dokonania rezerwacji jest wykupienie pakietu lub butelki dowolnego szampana
• Obowiązuje zasada 1 loża = 1 pakiet (minimum)

• Dostępne pakiety:

Pakiet 1 - Belvedere 0.7L + 6 soft drinks - 450 zł
Pakiet 2 - Belvedere 1.75L + 12 soft drinks - 1000 zł
Pakiet 3 - Grey Goose 0.7L + 6 soft drinks - 450 zł
Pakiet 4 - Grey Goose 1.5L + 12 soft drinks - 900 zł
Pakiet 5 - Bombay Sapphire 0.7L + 6 soft drinks - 450 zł

Pakiet 6 - Bacardi Carta Oro 0.7L + 6 soft drinks - 350 zł
Pakiet 7 - Wild Turkey 81 0.7L + 6 soft drinks - 450 zł
Pakiet 8 - Russian Standard Platinum 0.7L + 6 soft drinks - 350 zł
Pakiet 9 - Bacardi 8 Anos 0.7L + 6 soft drinks - 450 zł
Pakiet 10 - Belvedere Unfiltered 0.7L + 6 soft drinks - 600 zł
Pakiet 11 - Jagermeister 1L + 6 soft drinks - 450 zł

Pakiet 12 - Belvedere 3L + 24 soft drinks - 2200 zł
Pakiet 13 - Dewars 12YO 0.7L + 6 soft drinks - 450 zł
Pakiet 14 - Hennessy V.S 0.7L + 6 soft drinks - 500 zł

Obowiązuje całkowita przedpłata za pakiet = lożę 



Jesteśmy otwarci na realizację zarówno scenariusza imprezy klienta jak 
i oferujemy jego kompleksowe przygotowanie. 

Dysponujemy:

• fotografem i operatorem video
• tancerzami, animatorami, iluzjonistami, artystami stand-up
• djami i artystami z najwyższej półki
• pełną oprawą zarówno w kwestiach technicznych jak i dekoracji
• drukarnią będącą w stanie zrealizować każdy projekt
• charakteryzatorami / artystami make-up



Kontakt 

Sketch NITE
ul. Mazowiecka 11 A
00-052 Warszawa
mobile: +48 662 247 247

rezerwacje: +48 795 122 219
e-mail: rezerwacje@sketchnite.pl
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