
Oferta na lato 2019
barolo



W skład pakietu wchodzi:
- Obsługa baru przez 7h od rozpoczęcia przyjęcia.

- Obsługa 2 barmanów, wyposażonych w sprzęt barmański
   najwyższej jakości
   (Blender Hamilton, kruszarka do lodu, shakery i inne)

-  Szkło do koktajli, różne rodzaje dedykowane do danych koktajli

- Kompleksowe wyposażenie baru
  (gumy barowe, podajnik na rurki i serwetki, środki czystości)

-  Napoje gazowane (tonic, sprite, cola, woda gazowana)

- Soki owocowe (pomarańcz, granat, żurawina, ananas)

- Owoce sezonowe i egzotyczne (jabłka, mięta, gruszki, maliny,
   jagody, truskawki, porzeczka, rozmaryn, ananas, pomarańcze,
   cytryny i inne)

-  Lód w kostkach i kruszony

- Termo boxy, do utrzymania odpowiedniej temperatury lodu

- Syropy do drinków MONIN (grenadine, blue curacao oraz około
   30 różnych syropów do autorskich koktajlów „spoza oferty”)

- Przyprawy do koktajli

- Garnirowanie drinków alkoholowych i bezalkoholowych dla dzieci
   (bez limitu)



Razem ze zleceniodawcami ustalamy koktajle, oraz zakres alkoholi.
Wszystkiego musi być pod dostatkiem.

Drinki klasyczne, autorskie, dymiące, wędzone i garnirowane.
Alkoholowe i bezalkoholowe, kwaśne, słodkie, orzeźwiające,
ziołowe i wytrawne.

Cena za ten pakiet ustalana jest indywidualnie po przekazaniu
nam informacji o liczbie Gości, charakterze przyjęcia oraz miejsca,
gdzie będzie się ono odbywać.

Państwo dodatkowo kupują alkohol, według sporządzanego przez
nas kosztorysu podczas spotkania.

Na Państwa życzenie możemy kupić alkohol bez dodatkowych
opłat.
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BLUE LAGOON
Błękitna Laguna, to letni klasyk,
z niebieskim likierem Blue Curacao.

wódka/Blue Curacao/sprite/jadalne kwiaty

ESPRESSO MARTINI
Espresso Martini jest nazywany przez
barmanów współczesnym klasykiem,
jest pity w barach na całym świecie.

wódka/likier kawowy Kahlua/espresso/
sok z cytryny

WÓDKA SOUR
Czy to w klubie, czy w domowych warunkach,
czy w plenerze... Koktajl ten sprawdzi się
idealnie.
wódka/sok z cytryny/syrop cukrowy/
białko kurze/pomarańcza



COSMOPOLITAN
Popularny drink, którego szczególnie
chętnie piły bohaterki serialu
„Seks w wielkim mieście”.

wódka limonkowa/likier Triple sec/
syrop cukrowy

BLACK RUSSIAN

Czarny Rosjanin, to klasyczny, mocny
drink o kawowym smaku.

wódka/likier kawowy Kahlua

WHITE RUSSIAN

Biały Rosjanin, to zaś drink
o widocznych warstwach - czarnej i białej.

wódka/likier kawowy Kahlua/śmietanka



SEX ON THE BEACH
Kolejny bardzo znany i popularny drink,
idealnie nadaje się na letnie, upalne dni.
Pyszny, owocowy i kolorowy.
wódka/likier brzoskwiniowy/
sok pomarańczowy/sok żurawinowy
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WHITE LADY
Biała Dama, koktajl na bazie ginu,
który podpija serce od 1919 roku.

gin/likier Triple Sec/sok z cytryny

TOM COLLINS
To jeden z najpopularniejszych koktajli
na bazie ginu. Oprócz jałowcówki, drink
ten zawiera również sok cytrynowy, cukeir
i wodę gazowaną

gin/sok z cytryny/syrop cukrowy/soda(tonic)

PINK GIN
Bąbelkowy koktajl na bazie różowego
ginu, truskawek i Prosecco

pink gin/truskawki/prosecco/soda
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TEQUILLA SUNRISE
Historia głosi, że ten koktajl wymyślił barman
przyłapany na piciu alkoholu w pracy,
spokojnie to nie był nasz barman!

tequila/Grenadina/sok pomarańczowy

NAUTILUS
Egzotyczne połączenie tequili i soku
żurawinowego, pozwala poczuć się
jak w Meksyku.
tequila/sok żurawinowy/sok z limonki/
syrop cukrowy

TRUSKAWKOWA 
MARGARITA
Meksykański, popularny koktajl, lecz troszkę
w innej wesji.
tequila/sok z limonki/syrop cukrowy/
likier Triple sec/truskawki
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MOJITO
Koktajl pochodzenia kubańskiego 
na bazie rumu o orzeźwiającym smaku.

rum/limonka/cukier trzcinowy/
sprite(woda gazowana)/posypka
limonkowa

PINA COLADA
Bardzo popularny, wakacyjny drink.
Jego nazwa pochodzi z hiszpańskiego:
piña – ananas, colada – przecedzony.

rum/puree kokosowe/ananas



whisky

prosecco

OLD FASHIONED
Jest jednym z najbardziej znanych drinków
z whisky. Jest jednocześnie prawdziwym
klasykiem.

whisky/Angostura Bitters/syrop cukrowy

APEROL SPRITZ

Niekwestionowany król włoskich drinków,
na bazie Aperola i Prosecco

Aperol/prosecco/soda/pomarańcz


