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OFERTA I OPEN BAR  

 

OFERTA ALKOHOLI  I DODATKÓW 

 

Woda mineralna niegazowana, gazowana , soki owocowe w czterech smakach  

Cola, fanta, sprite, tonic  

Wódka Wyborowa ,Żubrówka ,Sobieski, Luksusowa,  

(Do wyboru jeden rodzaj)  

                                          Piwo regionalne mieszane, piwa kraftowe    

Wino białe i czerwone (Hiszpańskie Amalia, Niemieckie – Riesling) 

   

                                                                    DODATKI 

 

Lód kruszony oraz w kostkach 

Owoce do drinków, wisienki cherry 

Likiery smakowe barmańskie 

Mieszadełka , parasolki, wykałaczki, 

Świeże zioła i owoce  

Mleko, śmietanka, cytryna, cukier biały i brązowy, słodzik itp. 

 

 

 

 

 
 

 

OFERTA II 

OFERTA ALKOHOLI  I DODATKÓW 

 

Woda mineralna niegazowana , gazowana , soki owocowe w czterech smakach  

Cola, Fanta, Sprite, Tonic 

Piwo regionalne mieszane, piwa kraftowe 

Whisky (Johnny Walker Red, Ballantine’s Grants ) 

(Do wyboru jeden rodzaj) 

Wina białe i czerwone Paniza Macabeo  , Portada  , Conquesta    

 ( Chile, Argentyna ,Hiszpania ) 

Cztery przykładowe drinki do wyboru  
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Wódka ( Stock , Żubrówka, Saska ) 

 

(Proszę wybrać jeden rodzaj) 

 

DODATKI 

Lód kruszony oraz w kostkach 

Owoce do drinków, wisienki cherry 

Likiery smakowe barmańskie 

Mieszadełka , parasolki, wykałaczki itp. 

 

                 
 

 

OFERTA III 

OFERTA ALKOHOLI  I DODATKÓW 

 

Woda mineralna gazowana i niegazowana , soki owocowe w czterech smakach 

Cola, Fanta, Sprite, Tonic 

 Piwo regionalne mieszane, piwa kraftowe 

 

Piwo bezalkoholowe butelkowe regionalne 

Jack Daniels Johny Walker red , black , Grant s, Chivas 

(Proszę wybrać jeden rodzaj)   

Wina białe i czerwone ( Chile, Argentyna) 

Martini (Rosso, Bianco) , Tequila ,Rum Bacardi , Malibu, Gin Bombay 

Wódka ( Belvedere, Ogińskiego) 

(Proszę wybrać jeden rodzaj) 

Wina białe i czerwone ( Portugalia, Francja, Polska , Hiszpania ) 

 

DODATKI 

Lód kruszony oraz w kostkach 

 Owoce do drinków, wisienki cherry 

Likiery smakowe barmańskie 

                                            Mieszadełka , parasolki, wykałaczki itp. 

 

 

W KOSZT MENU WLICZONA JEST : 

 

Kompletna zastawa barów(stoły bufetowe, ,szkło do alkoholi  itd.) 

Dostawa cateringu 

 Przygotowanie stołów 

Aranżacja barów  

Obsługa kelnerska i barmańska  

Bary mobilne pikowane lub inne modele  

 

PO STRONIE KLIENTA : 

- Zapewnienie zaplecza cateringowego 
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