Niepowtarzalna
Oferta Barmańska

Dzień dobry!
Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprezentować Wam
unikalną ofertę skomponowaną specjalnie
pod kątem przyjęcia weselnego.
Cocktaile,
które mają szansę towarzyszyć Wam
podczas planowanej uroczystości
wprowadzą szeroki uśmiech
na twarzach wszystkich Waszych gości.
Każdy cocktail przygotowany
jest z najwyższej jakości składników
z ogromną dozą pasji i profesjonalizmu.

Jesteśmy z Wami od lat
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 Dwóch wykwalifikowanych specjalistów

 Stylowa w pełni wyposażona strefa barowa
w wybranej przez Was stylizacji

 Wyselekcjonowane
menu cocktaili

 Fantazyjne,

wysokiej klasy szkło

 Nielimitowane serwowanie cocktaili
od początku trwania uroczystości
aż do 2:00

 Zapas dwóch rodzajów lodu
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w dziedzinie barmaństwa,
przygotowujących przepyszne cocktaile
w czasie trwania przyjęcia

 Przepiękne dekoracje przy użyciu
egzotycznych owoców
oraz jadalnych kwiatów

 Gama alkoholi, likierów, syropów, soków
i napoi, których ilość ugasi pragnienie,
nawet najbardziej spragnionych

 Wspomnienia, które na długo pozostaną
w Waszej pamięci...

RAZEM SPRAWMY

by najważniejszy dzień
I
w WaszY1 życiu stał się
też nadp1ękni;ej szym
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2 9 53250,0zł
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4250,3550zł

Wybierz jedno z dwóch
wyselekcjonowanych menu
bądź skomponuj je sam!
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Premium

PEAR COLLINS
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AMARETTO SOUR

Orzeźwiająca propozycja na bazie mocnego
alkoholu, cytrusów oraz słodkiej
nuty o idealnym balansie i smaku

Niebanalne połączenie smakowe!
Świetny kompan udanego przyjęcia

COSMOPOLITAN

Zniewalający smak kokosowego szaleństwa
w konfrontacji z cytrusowym orzeźwieniem

GRAPEPIROSKA

Cocktaile
bezalkoholowe

Oczarował gwiazdy filmu
„Seks w Wielkim Mieście”, oczaruje i Ciebie!
Ugnieciona limonka, syrop grapefruit,
zwieńczony mocnym alkoholem,
serwowana na kruszonym lodzie

CUBA LIBRE

Duet kubańskiego rumu i coca-coli
zwieńczony orzeźwiająca limonką

MOJITO

Absolutny numer jeden wśród cocktaili
na całym świecie specjalnie dla Ciebie

SEX ON THE BEACH

Przyjemny podmuch letniej bryzy
tuż nad błękitem oceanu

YELLOW LADY

CUCUMBER FRESH

Nietuzinkowe połączenie świeżego ogórka, syropu
cukrowego całość dopełniona wodą gazowaną

VIRGIN MOJITO

Orzeźwiający klasyk bez dodatku alkoholu

CLASSIC LEMONADE

Przyjemne bąbelki „tańczące” na języku
Mocno gazzzzzowane...
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Elite

SPRING PUNCH

Gorycz pomarańczy, słodycz lata,
moc ginu to połączenie idealane
dla prawdziwych mężczyzn

BASIL SMASH

Aromatyczny i zaskakujący cocktaili z ginem,
bazylią i cytryną

COLD BREW MARTINI

Pozycja obowiązkowa dla miłośników kawy
i mocnych wrażeń

PORNSTAR TINI

Brzmi niegrzecznie? Tak, to prawda
lecz spróbuj go raz,
a od razu się w nim zakochasz

ROYAL MOJITO

Absolutny numer jeden wśród cocktaili
na całym świecie specjalnie dla Ciebie

ELDERFLOWER COLLINS

Orzeźwiająca propozycja na bazie mocnego ginu,
cytrusów oraz słodkiej nuty syropu z białego bzu

Elite

99

,-

SEA BREEZE

Poczuj smak orzeźwienia w jednym łyku!

ICE CRUSHER

Ugnieciona limonka, egzotyczny cordial,
zwieńczony mocnym alkoholem,
serwowana na kruszonym lodzie

Cocktaile
bezalkoholowe
CUCUMBER FRESH

Nietuzinkowe połączenie świeżego ogórka, syropu
cukrowego całość dopełniona wodą gazowaną

STRAWBERY VIRGIN MOJITO
Orzeźwiający klasyk bez dodatku alkoholu

PREMIUM LEMONADE

Przyjemne bąbelki, „tańczące” na języku
Mocno gazzzzzowane...

-

+3

,
99

POWIĘKSZ
MENU PREMIUM
LUB ELITE
O PAKIET PIW KRAFTOWYCH

Pakiet konesera Whisky

POWIĘKSZ
MENU PREMIUM
LUB ELITE
O PAKIET KONESERA
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MANHATTAN
Wytrawny
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klasyk prosto z USA

M

bourbon i słodki vermouth
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Pakiet
piw kraftowych

CMY

LYNCHBURG LEMONADE
Mocny drink na bazie bourbonu
i lemoniady prosto z Tennesse

OLD FASHIONED
Absolutny klasyk

K

dla prawdziwych mężczyzn
i odważnych kobiet
z whiskey w roli głównej

JOHN COLLINS
Orzeźwiająca propozycja
na bazie szkockiej whisky
cytrusów oraz słodkiego syropu
50 sztuk

100 sztuk
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POWIĘKSZ
MENU PREMIUM
LUB ELITE
O PAKIET
APEROL SPRITZ

Pakiet molekularny

Daj Swoim Gościom to,
czego oczekują!

99

,-

Jesteście ciekawi
jak sferyfikacja wpływa
na jakość serwowanych cocktaili?

Powiększ pakiet
o najbardziej popularny
cocktail aperitifowy w historii.
Zyskaj dodatkowe pokale...

Spróbujcie TWISTÓW
w wersji molekularnej

ZAMIEŃCIE
Z NAMI BAR
NA LABORATORIUM

Doskonały APEROL
i wybitne PROSECCO ...
Absolutny MUST HAVE

100 sztuk

POWIĘKSZ
MENU PREMIUM
LUB ELITE
O PAKIET COCKTAILI
MOLEKULARNYCH
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Przepyszne...
przybierają wiele kształtów...

Pakiet Aperol Spritz

Idealne dla dzieci
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Pakiet Baristy

POWIĘKSZ
MENU PREMIUM
LUB ELITE
O PAKIET BARISTY
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Prace prosjonalnego barmana-baristy
– styl latte art



Wysokiej jakości ekspres,
młynek żarnowy

Bary kawowe



to nietuzinkowy pomysł
na urozmaicenie
twojego wesela!



Sprawi że, wydarzenie
będzie niezapomniane
i długo pozostanie
żywe w wielu wspomnieniach!

Autorska mieszanka kawy
oraz kawa bezkofeinowa
Syropy smakowe
(słony karmel, orzech laskowy)
posypki i cukry



Mleko bez laktozy, owsiane,
ryżowe i pełne
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