
Oferta Barmańska



Zaskocz swoich gości niesamowitym mobilnym drink barem!

Jesteśmy zespołem profesjonalistów i miłośników 
barmańskich sztuczek. Od 10 lat serwujemy na weselach 
wyśmienite drinki. W ramach naszej kompleksowej oferty 
zapewniamy również: 4 rodzaje barów każdy o innym 
charakterze i wyglądzie, obsługę na zasadach „Open Bar” 
od rozpoczęcia wesela aż do godz. 2:00 oraz menu 
indywidualnie dobrane przez Młodą Parę.

Oferta Barmańska



Miksologia to nasz sposób na zapewnienie jeszcze lepszych
przeżyć podczas wymarzonego weselnego przyjęcia każdej
Pary Młodej, dlatego też nasza oferta została specjalnie
dopasowana zarówno do koncepcji, stylu jak i charakteru
wesela. Do każdego przyjęcia podchodzimy indywidualnie,
oferując aż 4 rodzaje mobilnych barów, każdy o innym
charakterze i wyglądzie. Niezależnie od tego czy postawicie
na minimalizm, efekt glamour czy na styl rustykalny, wśród
naszych drink barów znajdziecie taki, który idealnie wpasuje
się w wybrany przez Was klimat przyjęcia. 

Rodzaje Barów

Glamour



Perłowa 
czerń

Śnieżna 
biel

Rustykalny

Rodzaje Barów



Podczas usługi 
zapewniamy:

Mobilny drink bar odpowiednio dopasowany 
do stylu i charakteru wesela

Spersonalizowaną kartę drinków zawierającą 
10 koktajli alkoholowych i 3 bezalkoholowe, 
drukowaną w formacie A1

Serwis na zasadach „Open Bar”

Pełne wyposażenie baru (alkohole, soki, 
musy,owoce, itp.)

Obsługę  przez profesjonalnych barmanów od 
początku wesela do godziny 2:00

Dwa rodzaje lodu: kruszony oraz kostka

Różnego rodzaju szkło do koktajli

Państwo młodzi 
zapewniają jedynie 

czystą wódkę :)



Przykładowe menu



*Cennik:

od 40 do 70 gości:           2800zł

od 70 do 100 gości:         3100zł

od 160 do 180 gości:      3800zł

od 100 do 120 gości:      3300zł

od 120 do 140 gości:      3500zł

od 140 do 160 gości:      3700zł

od 180 do 200 gości:      3900zł

*Podany cennik jest orientacyjny na rok 2023, ceny mogą ulec zmianie. W cenie wliczony jest 
dojazd do 50km od Krakowa. Przy weselach organizowanych w dni powszednie możliwy rabat.



Pakiet Prosecco

Powiększ swoje menu o dodatkową 
pozycję "Aperol Spritz".

Jako 12 pozycje w karcie drinków 
umieszczamy klasyczny włoski koktajl, 
który skradł serca i kubki smakowe 
wszystkich Polek i Polaków:)

Przygotowaliśmy 3 pakiety cenowe:

Pakiet Mini: 2l aperol, 4l prosecco 350zł
 
Pakiet Italia: 4l aperol, 7l prosecco 600 zł

Pakiet 

dodatkowy 

Pakiet Grande Italia: beczka prosecco 20l, 6l aperol 1200zł



Pakiet whiskey

Powiększ swoje menu o dodatkową 
pozycję "Smakosza whiskey".

 
Do karty z drinkami dodajemy 

wkładkę z klasycznymi koktajlami na 
bazie whiskey. 

 
-Marakuja sour

-Lynchburg lemonade
-Old fashioned
-Whiskey sour

 
 
 
 
 
 
 

Pakiet dodatkowy 

Cena pakietu wynosi 499zł. Limit na whiskey 3L.



Kontakt:

Tel: 608119634

www.mobilne-eventy.pl

biuro@mobilne-eventy.pl

@mobilneeventy


