Usługi barmańskie
Przygotowujecie się do Waszego wyjątkowego dnia, ale nadal szukacie atrakcji, dzięki którym
moglibyście zachwycić swoich Gości? Barman na wesele - jedna z największych atrakcji podczas
przyjęć: Mojito, Cuba Libre, Kamikadze, a może Martini (wstrząśnięte, niezmieszane?). Nasz
doświadczony barman przygotuje dla Waszych Gości najpopularniejsze drinki świata i sprawi, aby
zapamiętali Wasze przyjęcie na długo! Zapraszamy do kontaktu marketing@belfort.pl lub tel. 86
215-49-00.
Oferujemy Państwu kompleksową usługę barmańską na każdej uroczystości.
Koszt całonocnej usługi barmańskiej to:
- 12 zł za osobę dorosłą na uroczystości do 100 osób,
- 6 zł za dziecko na uroczystości do 100 osób,
- dodatkowo 1000 zł netto na uroczystości do 100 osób.
W tej cenie do Państwa dyspozycji jest mobilny bar, szkło, barmana lub dwóch (w zależności
od potrzeb), , soki, napoje, alkohole, syropy smakowe, owoce, słomki, parasolki i inne atrybuty
do dekoracji.
Dodatkowo żeby uatrakcyjnić drinki, suchy lód i żywe, jadalne kwiaty.
Obsługa barmańska imprez to doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają wyjątkowych
rozwiązań przy organizacji wesel.
Nasze przyjęcia nigdy nie są zwyczajne… chyba, że klient zdecyduje inaczej :-)
Dodatkowo w ofercie posiadamy:
- wolnostojący podświetlany napis LOVE w cenie 400zł
- oświetlenie Sali w cenie 800zł
Promocyjna cena przy wynajęciu napisu i oświetlenia – 1 000zł
W pakiecie drink bar + oświetlenie – napis LOVE gratis!!!

WESELNY DRINK BAR
MENU
Drinki
•

Erotica
o

•

Campari Orange
o

•

Sok pomaranczowy,grenadine,teqauila,

Sweet Peanut
o

•

Rum,malibu,mleko,sok ananasowy

Tequila Sunrise
o

•

Wódka,likier blue,sok pomarańczowy,malibu,sok ananasowy,likier grenadine

Pina Colada
o

•

Wódka,likier blue,sprite,sok z cytryny

Jamaica
o

•

Rum,likier blue,sok pomaranczowy,sok ananasowy

Blue Lagoon
o

•

Wódka,sok pomarańczowy,sok żurawinowy,sok z cytryny

Swiming Pool
o

•

Rum,sok żurawinowy,limonka,mięta,

Sex On The Beach
o

•

Rum,cukier trzcinowy,limonka,mięta,woda gazowana,

Cranberry Mojito
o

•

Rum,cola,sok z cytryny

Mojito
o

•

Campari,sok pomarańczowy,likier grenadine,sok z cytryny

Cuba Libre
o

•

Wódka,likier blue,likiertruskawkowy,sok pomarańczowy

Likier orzechowy,wodka,sok jablkowy

Banana Currant
o

Wódka,sok bananowy,sok porzeczkowy,likier bananowy

SHOTY
•

Kamikaze
o

blue

o

strawberry

o

banane

o

peanut

o

mojito

•

Wściekły Pies

•

Wódka,tabasco,sok malinowy

•

Sambuca

•

Płonąca sambuca z ziarnami kawy

