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Oferta Biznesowa
www. loft-bar.pl

Szukasz atrakcji, która rozkręci Waszą
imprezę firmową?
Organizujesz event branżowy dla
swoich klientów?
Czy może przygotowujesz się do
wyjazdu na targi i zastanawiasz się
czym przyciągnąć tłum do siebie?
Mamy rozwiązanie, które sprawdzi się w
każdych warunkach, nasze bary i pełni
pasji barmani budują przyjazną atmosferę
i stwarzają niezapomniane emocje.

Bo gdzie rozmawia sie najlepiej
jak nie przy barze?
www. loft-bar.pl

Oferujemy
Oferty są po to, aby je prezentować i o nich rozmawiać. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży
F&B pozwoliło stworzyć przemyślane propozycje dla
różnych
wydarzeń.
Doświadczenie
biznesowe
nauczyło nas, że najlepiej dopasowane dla Was oferty
powstają podczas rozmowy o waszych oczekiwaniach.

Zawsze zapewniamy
Serwis profesjonalnych barmanów służących radą i
czarodziejską ręką do drinków,
Bary dopasowane do stylizacji i klimatu wydarzenia,
na życzenie obrandowane logiem organizatora,
Menu stanowiące bazę serwisu,
Wysokiej klasy szkło koktajlowe oraz zapas lodu w
dwóch formach.

Propozycje cenowe dotyczą imprez dla min. 80 gości.

www. loft-bar.pl

Proponowane pakiety
Starter

Essential

35 zl / os

45zl / os

Indywidualnie przygotowane

Menu "Essential" składające się z 9 pozycji alkoholowych

krótkie menu 4-5 pozycji

oraz 2 bezalkoholowych

Owoce cytrusowe
Syropy barmańskie

Owoce cytrusowe oraz egzotyczne
Syropy barmańskie, bittersy i likiery

Wódka (różne rodzaje) 200ml/os

Wódka (różne rodzaje), rum, gin, tequila 200ml/os

Długość serwisu do 6h

Długość serwisu 6h - 8h

Premium

59 zl / os

Indywidualnie rozszerzone
menu "Essential", między innymi
Aperol i Prosecco
Syropy barmańskie,
bittersy i likiery
Wódka (różne rodzaje) ,
rum, gin, tequila 250ml/os

Baza+Rozliczeniealkoholu
Baza 1 barman | do 60 osób
Baza 2 barmanów

- 2400 zł
- 2800 zł

Alkohole

Wódka 0,5l Gin 0.7
Whisky 0,7 Rum 0,7
Tequila 0,7 -

35
45
55
65
65

Rozliczamy zużycie po imprezie,
każda otworzona butelka uważana
jest za sprzedaną.

*ceny netto przy założeniu minimalnej liczby 100 osób. Rozliczenie na podstawie faktury VAT +23%
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Menu Essential

Pina Colada
rum
kokos
ananas
limonka

Amaretto Sour

Mohito
rum, mięta
limonka
woda

Sex on the beach
wodka
syrop brzoskwiniowy
sok pomaranczowy
sok zurawinowy

Coco Mango

wodka, kokos
sok pomaranczowy
sok mango

Jamaica

Citron Blanco

wodka
blue curacao
ananas, woda

Bezalkoholowo
Fresh
owoce
cytryna
7up

Sunset
grenandyna
sok pomarańczowy

+300zł

Whisky

Piwo

Wino

szkocka

butelkowe

białe

burbon

lane

czerwone

+10zł/os (2*0.5l)

gin
tonic

Owocowe smoothies

Dodatkowo
+10zł/os (100ml)

Gin & Tonic

wódka, martini
sok z cytryny

Blue Lagoon

wódka
sok pomaranczowy
sok brzoskwiniowy
blue curacao
granandyna

amaretto
cytryna
cukier

+10zł/os (200ml)
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Swieza lemoniada
+100zł

Kawa
Bufet kawowy

od 2500 zł za dzień

Nic nie przyciąga do miejsca lepiej niż
zapach świeżo zaparzonej kawy. Łyk
wyostrza zmysły i tworzy niezapomniane
emocje na zawsze związane ze spotkaniem.

W ofercie
Profesjonalni Bariści,
Ekspresy ciśnieniowe,
Aromatyczna Kawa,
Różne rodzaje mleka (bez laktozy, roślinne),
Syropy i przyprawy,
Porcelana lub kubki papierowe.

www.loft-bar.pl

Targi
Wszyscy staramy się zainteresować
klienta i przyciągnąć go do siebie.
Bar z małym poprawiaczem humoru,
zdrowymi świeżymi sokami lub owocowymi smoothies z pewnością zwróci
uwagę każdego uczestnika, który zwolni
i zajrzy na stanowisko.
Do zawiązanej rozmowy i przypieczętowania nowego kontraktu wręcz
niezbędna będzie świeża i aromatyczna
kawa. To Wy decydujecie co mamy dla
Was zapewnić.

od 2500 zł za dzień
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To nie wszystko!
Przedstawione pakiety i rozwiązania są
jedynie propozycjami. Bardzo chętnie
dostosujemy je do Waszych oczekiwań, aby
idealnie dopasować się do charakteru
imprezy. Naszym wspólnym celem jest
zadowolenie Waszych Gości.

Posiadamy równiez
Fontannę kamikadze,
Czekoladowe fondue,
Dodatkowy serwis kelnerski,
Bufet z cygarami,
Tasting whisky lub rumu,
Warsztaty barmańskie.
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ZAPRASZAMY
do współpracy

LOFT
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&

Dopasujemy oferte
do Waszych potrzeb

Zadzwon
+48 782 588 349
+48 530 404 242

Napisz
biuro@loft-bar.pl

www. loft-bar.pl

Zobacz wiecej
LOFTbartender

loft.bar.events

