


CENTRUM USŁUG BARMAŃSKICH BarCocktail

Firma BarCocktail powstała przede wszystkim z pasji tworzenia. Aby być 
dobrym barmanem trzeba mieć to w sercu. Komponowanie koktajli jest  
dla nas formą sztuki. Uważamy, że latami zdobywana praktyka przynosi 
satysfakcję dopiero wtedy, gdy gość podchodzi do baru i wychodzi 
zadowolony. 

Prawdziwy koktajl przygotują tylko te dłonie, przez które przelało się dziesięć 
tysięcy litrów dobrego alkoholu. Wiemy jak dbać o umiejętności zespołu,  
a stałe inwestycje w jego rozwój zbliżają nas do perfekcji. 

Najbardziej liczy się sprawianie radości! Oto tajemnica, dzięki której wszystko  
w BarCocktail zawsze smakuje wyjątkowo. 

Nowością w naszej ofercie jest niezwykły i niezapomniany pokaz cygar 
zaprezentowany przez prawdziwą Kubankę oraz profesjonalnego specjalistę w 
branży! 



POKAZ CYGAR

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą, jaką jest pokaz produkcji  
cygar wraz z degustacją. Atrakcja umili czas Państwa gościom oraz pozwoli  
zapoznać się z kubańskim klimatem. 

Pokaz obsługiwany jest przez dwie osoby; kobietę oraz mężczyznę. 
Piękna ciemnoskóra kobieta zwana torcedorem, która przedstawia gościom 
proces produkcji cygara. W historii mamy zarys tradycji, że to właśnie  
kobiety w kubańskich fabrykach zajmowały się produkcja cygar.  
Tak też jest to dnia dzisiejszego. 

Kubanka zwykle zasiada przy odpowiednio przygotowanym stoliku, na którym 
rozpoczyna cały pokaz. Formułuje i docina liście tytoniowe w taki sposób,  
aby móc przejść do tradycyjnego procesu zwijania cygara na udzie. 



POKAZ CYGAR

Zapewniamy, że jest to dodatkowa atrakcja pokazu, która jest w stanie 
zaciekawić męską jak i damską część gości. 

Kobiecie zwijającej cygara towarzyszy specjalista, który ciekawie 
opowiada gościom o historii cygar, technikach aromatyzowania  
oraz szkołach zwijania. Przez cały pokaz jest w pełni dostępny dla gości, 
odpowiada on na pytania, które często nasuwają się podczas oglądania 
pokazu. 

Pokaz produkcji cygar jest idealnym uzupełnieniem imprezy firmowej, 
bankietu czy też kameralnych urodzin. 



POKAZ CYGAR

Plan usługi: 
Pokaz zwijania cygar na udzie przez Kubankę 
Opowieść o historii i procesie powstawania cygar 
Prezentacja cygar 
Degustacja

Zapewniamy: 
- Liście tytotniowe 
- Humidor - drewniana skrzynka obita skórą, utrzymująca właściwą  
  wilgotność cygar 
- Cygara z certyfikowanych tytoni z Javy, Sumatry, Indonezji i Brazylii 
- Cygaretki
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