WESELNA OFERTA BARMAŃSKA – OPEN BAR

OLSZTYŃSKA 38, GIETRZWAŁD
tel: 89 5123456 | email: biuro@restauracjasielanka.pl

OFERTA OBEJMUJE
Serwis wybranych drinków alkoholowych oraz zestawu shotów
Serwis indywidualnych kompozycji oraz drinków spoza karty
Eleganckie menu drinków na barze w kolorystyce dekoracji sali
Profesjonalnych barmanów
Eleganckie szkło coctailowe
Lód klasyczny i kruszony
Sprzęt barmański
Czas obsługi 8h
Garnish (ozdoby-dekoracje cocktaili)
PRZYKŁADOWE MENU COCTAILI
1. Drinki na bazie wódki (trzy do wyboru)







Sex on the beach (wódka | triple sec | sok pomarańczowy | sok żurawinowy)
Blue Lagoon (wódka | likier blue curacao | 7-up)
Baybreeze (wódka | sok żurawinowy | sok ananasowy)
Coconut Baybreeze (wódka | syrop kokosowy | sok żurawinowy | sok anansowy)
Cosmopolitan (wódka | triple sec | sok żurawinowy, świeży sok z limonki)
White Caramel (wódka, syrop słony karmel, toffi, śmietanka)

2. Drinki na bazie ginu/rumu/whisky/tequili (pięć do wyboru)












Tom Collins (gin | syrop cukrowy | sok z cytryny | woda gazowana)
G&T (gin | tonic | cytryna)
Gimlet (gin | sok z limonki | syrop cukrowy)
Strawberry Pink Gin (gin różowy | tonic | mrożone truskawki)
Mimosa (wino musujące, świeży sok z pomarańczy, zest pomarańczy)
Rossini (wino musujące, puree truskawkowe, truskawka)
Aperol Spritz (aperol, prosecco, woda gazowana, plaster pomarańczy)
Mojito (rum | limonka | mięta | cukier brązowy | woda gazowana)
Cuba Libre (rum | cola | świeży sok z limonki)
Whisky coke (whisky | pepsi | sok z cytryny)
Whisky sour (whisky | sok z cytryny | syrop cukrowy | białko kurze na życzenie)

3. Shoty alkoholowe (jeden do wyboru)




Kamikadze (wódka, likier blue curacao, syrop cukrowy)
Sweet Coffee (wódka, Khalua, espresso, syrop cukrowy)
Tropical (rum, syrop marakuja, puree z mango, sok z limonki)

4. Drinki bezalkoholowe (opcjonalnalnie)



Virgin Mojito (7-up, limonka, mięta, cukier trzcinowy, woda gazowana)
Safe sex on the beach (sok żurawinowy, sok pomarańczowy, nektar brzoskwiniowy)

Pełny koszt usługi (zamawiający zapewnia alkohol) 29 zł/os.
Oferta zawiera:
o
o
o
o
o

profesjonalną obsługę barmańską

eleganckie szkło koktajlowe w 5 rodzajach

soki owocowe (pomarańczowy, żurawinowy, anansowy, grejpfrutowy)

owoce i dodatki (mięta, cytryny, pomarańcze, grejpfruty, limonki, ananas, truskawki)
dodatki i likiery (likier brzoskwiniowy, nektar brzoskwiniowy, syrop kokosowy, likier Blue
Curacao, pulpa kokosowa, syrop cukrowy, sok z limonki, sok z cytryny)

Pełny koszt usługi przy ofercie z alkoholem 45 zł/os.
Oferta zawiera:
Alkohole (do wykorzystania w cocktail barze bez limitu)
o

o

Wódka wyborowa

o

Whisky Ballantine ‘s

o

Whisky Jack Daniels’s
Rum biały Havana Club 3
o

o

Gin Seagram’s

Gin Gordon’s Pink Dry London
o

o

Aperol

o

Prosecco

o

Triple Sec

o

soki owocowe (pomarańczowy, grejpfrutowy, żurawinowy, anansowy, grejpfrutowy)

o

owoce i dodatki (mięta, cytryny, pomarańcze, grejpfruty, limonki, ananas, truskawki)
dodatki i likiery (likier brzoskwiniowy, nektar brzoskwiniowy, syrop kokosowy, likier Blue
Curacao, pulpa kokosowa, syrop cukrowy, sok z limonki, sok z cytryny)

