Hi, Bar

Cennik
do 80 osób:
do 100 osób:
do 120 osób:
do 140 osób:
do 160 osób:
do 180 osób:
do 200 osób:

2500zł
2700zł
2900zł
3200zł
3400zł
3600zł
3800zł

Zawarte w cenie
od nas
Wybrany przez Was styl spośród trzech rodzajów baru:
klasyczny, glamour oraz boho, co za tym idzie trzy różne oferty menu
Szeroki wachlarz najwyższej jakości alkoholi, z których stworzone
są koktajle odpowiednio dobrane do wybranego stylu baru
Nie ograniczamy się tylko do wódki!
Nie może zabraknąć lodu - my oferujemy standardowy oraz kruszony
Wyszukane dekoracje, własnoręcznie przygotowane
perfumy oraz pudry z malin i pomarańczy
Zapewniamy odpowiednio dobrane szkło do każdego rodzaju koktajli
Profesjonalni barmani, którzy są kwintesencją
każdego baru będą przygotowywać koktajle do 2:00

Tak wiele niezapomnianych
chwil za tak niewiele!

Klasyczny
1. Raspberry Vodka Sour
Ociekająca zmysłowością
słodka malina pomieszana z wódką.

2. Dark n Stormy
Orzeźwiająca limonka w duecie z imbirem
rozbudzą Twoje zmysły.

3. Peach Gin

Aromatyczna brzoskwinia w parze
z kwaśnym cytrusem i psotnymi bąbelkami Prosecco.

4. Margarita

Pozwól tequili poprowadzić
Twoje nogi do tańca.

5. Amaretto Sour
Słodki migdał z nutą wiśni
przykryty pianką

(bezalkoholowe)

6. Hibiscus Desire

Przekonaj się jak wdzięczny hibiskus
może być figlarny.

Uwielbiana przez wszystkich klasyka wpasuje się w każdą imprezę okolicznościową nie zważając na okazje!
legancka czerń może wprowadzić nutkę tajemniczości skrywającą dobrą zabawę i najlepsze
koktajle stworzone dla każdego kto lubi klasyczne smaki w wyjątkowej odsłonie.

Glamour
1. Mexico City

Zasmakuj la Ciudad de la Esperanza
(Miasto Nadziei).

2. Paris Cosmopolitan
Jeśli chcesz się poczuć jak na czerwonym dywanie
podczas tygodnia mody w Paryżu
to jest idealny koktajl dla Ciebie.

3. Raspberry Vodka Sour
Ociekająca zmysłowością
słodka malina pomieszana z wódką.

4. Cherry Gin Sour
Głęboki smak wiśni
podbije serce każdego swoją wyjątkowością.

5. Old Cuba Libre

Pieszczący gardło rumw połączeniu z coca-colą
zapewni Ci masę doznań.

(bezalkoholowe)

6. Passion Lemonade
Łaskoczące podniebienie bąbelki
o smaku marakui i czarnej porzeczki.

Przepych, blask, elegancja i czar - to wszystko zapewni bar w stylu Glamour.
Uwielbiany przez gwiazdy Hollywood przede wszystkim z lat 30-tych. Koktajle są idealnie dobrane
do tego stylu zapewniającuczucie luksusu. Zróżnicowane smaki od mocnych po bezalkoholowe sprawią,
że każdy będzie miał okazję poczuć się jak prawdziwa gwiazda!

Boho
1. Sex in the city
Czarujące połączenie truskawki i żurawiny
przeniesie Cię do miejsca ociekającego seksem.

2. Marapiroska
Zanurz się w smaku tropikalnej marakui,
poczuj orzeźwienie koktajlu.

3.Pozwól
Sexprzenieść
on thesięBeach
na plażę
pełną doznań.

4. Mojito

Doświadcz orzeźwiającej bryzy klasycznego,
ale niebanalnego koktajlu.

5. Acapulco
Słodki ananas w połączeniu z
goryczką grejpfruta zagwarantuje noc pełną wrażeń.

(bezalkoholowe)

6. Virgin
Strawberry Mojito
Orzeźwiający klasyk bezalkoholu
w roli głównej z kuszącą truskawką.

Nonszalancja i szeroko pojęta swoboda to właśnie styl Boho. Z języka francuskiego „boheme”, czyli cyganeria.
Bar w jasnej kolorystyce jest idealny dla osób planujących wesele w plenerze lubiących naturę i komfort.
Odpowiednio stworzona oferta Boho gwarantuje orzeźwiające, charakteryzujące się słodyczą i delikatnym smakiem koktajle,
ale również znajdzie się coś dla fanów mocniejszych trunków i dla osób niepijących.

Italian Style
1. Milano Paloma
Polaczenie rubinowego trunku
z soczystym grejfrutem.

2. Cranberry Negroni
Klasyczny słodko-gorzki koktajl
prosto z Florencji.

4. Italian Spritz
Przenieś się do gorącej Italii.

50 koktajli (3 butelki) - 200zł
100 koktajli (5 butelek) - 400zł

Czas na „aperitivo”!
Co to znaczy?
Nic innego jak koktajle
i włoskie happy hour,
czyli coś co każdy
z Nas uwielbia.
Idealne zestawienie
wyśmienitych
smaków na letnie dni.
Nasi barmani zaserwują
Wam promień
słońca w szklance
klasycznymi koktajlami
prosto z Włoch.

Nie tylko
Whisky z Colą
1. Whisky Sour
Najwięksi gangsterzy NY w czasach prohibicji
fascynowali się słodkim porto.

2. Old
Fashioned
Niekwestionowany klasyk
w otoczeniu złocistych trunków.

3. Rob roy
Whisky w perfekcyjnym połączeniu
z Martini.

50 koktajli (3 butelki) - 200zł
100 koktajli (5 butelek) - 400zł

Odkryj głębie smaku whisky.
Pakiet Whisky
bezwątpienia zachwyci
każdego konesera
tego trunku oraz
zadowoli miłośników
eksperymentujących
z nowymi smakami.
Koktajle przygotowane
z dokładnością o
najmniejszy szczegół
pozwoli Wam odkryć
nowe oblicze whisky.

Barmańskie
Breaking Bad

A może
browarka?

W pakiecie:
- suchy lód
- jadalny brokat
- koktajlowa wata
cukrowa

Wanienka
wypełniona lodem
z której, każdy z gości,
może zaczerpnąć
idealne schłodzone
piwo.

Cena - 300 zł

Cena - 120 zł
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Efekt ”WOW” w Twoim koktajlu!

Efekt w postaci bANki na powierzchni drinka,
która po dotknIEciu zamienia sie w dymek,
.
sprawi, ze picie przygotowanych przez nas
bedzie jeszcze bardziej ekscytujace.

Cena - 300 zł

