
Weselny drink bar



BARCOCKTAIL - CENTRUM USŁUG BARMAŃSKICH

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. Dzięki temu pokazy barmańskie są 

niepowtarzalne. 

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. Dajcie zaprosić się w podróż  
do niezwykłego świata BarCocktail! Jesteśmy otwarci na łączenie ofert, aby idealnie 

dopasować się do potrzeb klientów.



Weselny drink bar

Weselny Drink Bar to zmiana szarych, jednolitych wesel w stylu „sarmackiej popijawy” na 

rzecz wykwintnych przyjęć z bogatą ofertą egzotycznych koktajli.  
U nas nawet najbardziej wybredni smakosze znajdą dla siebie coś wyjątkowego. Nasza 

oferta to przede wszystkim atrakcyjnie podane koktajle na bazie musów owocowych. Ale 

to nie wszystko! Oferujemy także klasyczne drinki w wersji alkoholowej i bezalkoholowej. 

Przygotowujemy również słodkie koktajle owocowe  
dla najmłodszych uczestników zabawy ślubnej. 

Punktem kulminacyjnym wieczoru jest Young Couple Drink. Atrakcyjne podanie  
w owocu to tylko połowa sukcesu – wewnątrz, przygotowane na bazie świeżych 

składników, kompozycje smakowe, które stanowią nasz firmowy sekret.  
Każdy przygotowany na specjalne życzenie Młodej Pary!  

Czy wiesz już w czym przygotujemy koktajl dla Ciebie? 



Pokaz barmański

Pokaz barmański to spektakularne widowisko wykonywane przez niezwykle 

utalentowanych pionierów sztuki barmańskiej w Polsce. 

To niezwykłe show, podczas którego barman wykonuje zapierające dech  
w piersiach ewolucje wszelkiego rodzaju szkłem i sprzętem barowym.  
Pokaz zsynchronizowany jest z podkładem muzycznym. 

Zwieńczenie to ekstremalna, wymagająca  doświadczenia i odwagi żonglerka płonącymi 

butelkami. 

Nasi barmani to niekwestionowani liderzy na rynku polskim, docenieni 

na najbardziej prestiżowych konkursach working flair w kraju oraz za granicą. 

Czy jesteś już gotowy sprawdzić co potrafią?



Oferta koktajlowa

Oferta Cocktailowa to bogaty wybór koktajli, napojów oraz drinków.  

W naszej ofercie znajdują się propozycje alkoholowe i bezalkoholowe.  
Przy naszym barze na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 

Oferujemy trzy warianty menu: 

- CLASSIC 

- VINTAGE  

- FRUITY 

A jaki będzie Twój pierwszy drink w BarCocktail?



Karta classic



Karta classic



KARTA VINTAGE menu Karta vintage



Karta fruity
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